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AOSENHOR
JERONYMO LEITE

DE VASCONCELOS PACHECO MALHEIRO '

Fidalgo da Caza de fua Mageftade, e Cavalleiro ProfeíTo da
Ordem de Chrifto, &c.

EU Senhor. A gratidão he

hum retorno do beneficio , e

entre os homens que eftimaoa honra , hu-
ma obrigação>em quefe conjlituem ao mej-

§ mo



mo tempo , que o recebem. Nejla me tem V.

Senhoria conjlituhido pela multidão de be-

neficios ? com que me reconheço obrigado \

dos quaes fó podefer dezempenho a re-

verente ojferta dejle livro ; efe foy diírfa-

me de Hejfiodo ? que fe deve remunerar o

beneficio pela pua mefma medida , e ain-

da com majoridade ^feforpojfivel ->feguin-

do ejte , offereço a P\ Senhoria na multi-

plicidade das copias huma recompenfa

quafi ajujlada ao numero das minhas di-

vidas

Outro motivo me obriga também àof-

ferecer efte livro a V. Senhoria ^ehe, que

como benemérito da Republica litteraria,

deve com mayor razão proteger a Juafiel
copia , porem entendo , que ainda ha ou-

tro , que empenhara mais a F. Senhoria

na fua deffenfa. "trata efia Obra das ven-

tajens da Coroa Portuguefa fobre a ju-

rijdiçao Ecclefmjiica por Concordatas ,

que osfeus fereniffimos Keysfizeraocom

os Prelados do Reyno , confirmadas por

Bulias Àpojiolicas. E a quem pode com-

petir



petir mais o patrocínio dapublicação def-

ias ventajens , que a hum defcendente de

preclaros Avos \ que trabalharãopelo aug-

mento , e lujire da mefma Coroa ? Os Lei-

tes , de quem F. Senhoria defcende , tiverao

a mefma origem , que os Chaves , e acres-

centarão à mefma Coroa a Praça dejie

nome , ganhando-a com feus Parentes , e

criados aos Mouros. Os Pachecos ( huma
das mais illujlres famílias de Hefpanha
pela fua nobrefa , e pelafua antiguidade',

jâ conhecida no tempo dos antigos Roma-
nos ) forao huns dos majores Heroes da

Nação Portugueza. OsMacedos, matando

a Álvaro Gonfalves de Sandoval ,fal-
varao a vida ao grande Rej 'D. João o

I. reflaurador do throno , e da liberdade de

Portugal. Os Amaraes ferviraõ tanto

com as letras , como com as armas a fua
Pátria. Os Vafconfellos , huma das pre-

mitivas linhajes do Reyno , em iodos os

feculos o ferviraõ , e o illufrarao. T)efa

efclareada família procede l^. Senhoria

pelo ramo dos Senhores das Vilias de Al-

§§ t
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varenga , e Cabril\ e dos Morgados de La-
rim , e Sinfaens ; por D. Martinho Mo-
niz* aquelie jamozo Heroe 5 quefacrifi-
cou a própria vida àgloria do Senhor Rey

'D. ^jfonfo Henriques ; patenteando às

armas Portuguezas as portas do Cafielo

de Lisboa , e jazendo-fie mais preclaro

com ejla acção\ que com o realJangue do

Rey 'D. Ramiro III. de Portugal, Gali-

za , e Leão\ de quem era IF. neto por ba-

ronia. Porém nao fé nosfeus tao confpi-

cuos afcendentes tem IS. Senhoria efies

nobres ejlimulos. Naofiao menospodero-

zos os que pela fiua ilujlre aliança per-

tencem aos filhos de V. Senhoria. Nos
Noronhas 5 nos Almeidas , nos Cofias , nos

Mellos de Cafiro fie deficobrem a cada

vifia de olhos exemplos infinitos defideli-

dade , zelo , fierviço , honra , e gloria da

Pátria , e individuarey entre tantos o Se-

nhor 'D. "João de Portugal, de quem a
Senhora D. Mariana Therefia de Portu-
gal minha Senhora he IK. neta ; pois em
fierviço do Senhor Rey Z). SebafiiaÒ\e na

fina



fua -presença acabou a vida, ou afoy
acabar no feu retiro , como foy voz com-

mua. Era efie cavalhero neto doprimeiro

Conde do Fimiozo ? a quemfe deu o appel**

lido de Portugal , como teftemunho do di-

reito que tinha â Sereniffima Caza de Bra-

gança j de quefoy defpojado , e de quepela

fua primogenitura lhepertencia no mefrno

Reyno , F. neto do Senhor Rey 1). João
o L fempre por linha mafculina ^por cuja **«^s

via ficao fendo XI. netos defie grande

Monarca os filhos de V. Senhoria ; e ha-

vendo em tao illufires , e repetidas circunf- , 4

tancias tantos incentivos para V. S. nao

recufar a protecção defie livro , me fica

a efperanca de quefe hade dignar da ojfer-

ta^ que delie lhe faço ; efervir-fefem-
pre da vontade com que facrifico aosfeus
preceitos a minha obediência.

. a m. de V. S.

Seu muito humilde Criado

JOZE FRANCISCO MENDES.
PKOLO-
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PROLOGO'
QUI tens , Leitor , neíle volume huma
obra pofthuma do grande Gabriel Pe-

reira deCaftro; e naõ he neceíTario ma-

y or recomendação
?
que efte nome 5 pa-

ra o reconheceres digno da tua curio-

zidade , e do teu refpeito. Foy efte iníigne Varaõ

taõ conhecido pelas fuás letras , como pela íua qua-

lidade. A Provinda do Minho , e a Familia dos

Caldas o produíiraõ para credito de Portugal Foy

filho do Doutor Francifco de Caldas Pereira ,Ca-

valleiro da Ordem de Chrifto , Lente da Univeríi-

dade de Coimbra , e Dezemb.irgador na Cúria

Bracharence, e de fua mulher D. Anna da Rocha

de Araújo. Pela parte paterna deícendente por va-

ronia de D. Garcia Rodrigues de Caldas , Rico ho-

mem de Pendaõ , e Caldeira , e Senhor da Villa

das Caldas na Provinda de Afturias ; que fe pa-

fou a efte Reyno no tempo de EIRey D. Fernan-

do , de quem recebeu a mercê do íenhorio do

Concelho de Couras. Com que por linhaje , e por

foro era Fidalgo. Imitando a íeu Pay feguio as le-

tras



trás , e foy nellas eminente , e hum dos mais dou-

tos juriftas do feu tempo. Foy Corregedor do cri-

me da Corte , Dezembargador do Paço , do Con-
celho de EIRey , e Cavalleiro da Ordem de Chrií-

to , Senhor dos Morgados da Cunha de Braga 5 e

de Larim por herança de feus Avos. Cazou com
D. Joanna de Souza da nobiliffima família dos

Souzas de Amarante. Teve entre outros filhos
, que

falleceraõ meninos a Fernaõ Pereira de Caftro , que

fendo Capitão de cavallos em ferviço defta Co-
roa , ficou priíloneiro na batalha de Montijo , e

acabou a vida no Caftello de Granada > por ciija

razaõ paílàraõ os Morgados a feu Tio , Luis Pe-

reira de Caftro , irmaõ do noíTo Autor > deputado

do Santo Oíficio , Emviado em França , Embaxa-
dor no Congreífo da Paz de Munfter , e Conce-
lheiro de Eftado do Senhor Rey D. Joaõ o IV.
Naõ íb fervio a Pátria nos Tribunaes vivendo.

Também lhe deixou diótames , e doutrinas em
alguns volumes , que efcreveu ; e fez imprimir no
anno de 1 6 1 1 . hum de folha o titulo Decifwnes Su-

premi Senatus Portugalenfis. No de 1622. também de
folha o famozo Tratado De Manu regia. Faleceu em
Lisboa a 20. de Outubro do anno de 1632. na
freguezia de NoíTa Senhora da Encarnação $ nas

fuás cazas, queficaõ de fronte da mefma Igreja
3 e

hoje fazem parte do Palácio dos Marquezes de
Marialva. Foraõ as fuás obras pofthumas o admi-

rável Poema Épico intitulado Vlyjfea, ou Lisboa
edificada ,

que feu irmaõ Luis Pereira de Caftro deu
a luz em quarto , na officina de Lourenço Krasbeck

no



no anno de 1636. e fez reimprimir depois em ou-

tavo 5 dedicado ao Sereniílimo Principe D. Theo-
dozio no anno de 1640. e a Monomachia

, que agora

te communica a minha diligencia > e como contra

ella naõ tem acçaõ a tua critica , porque a meíma
Coroa , porquem pune , a hade deflfender. De mim
lo poderás eílranharme o aventurar a defpeza da
fua impreíTaõ em hum Pays , onde os bons livros

faõ os que menos fe vendem»

Vale.

LICEN-



LICENÇAS
Do Santo Oííicio

•

VIftas as informaçoens ,
pòde-fe imprimir o livro in-

titulado Monomachia , Autor Gabriel Pereira de Caf-

tro, e depois de impreíío tornará para íe conferir
,

e dar licença que corra , fem a qual naó correrá. Lisboa Occi-

dental 4. de Mayo de 1736.

Alancaílre,^ Teixeira. Ignacio de Cabedo de Vaíconfellos*

Abreu,

DO ORDINÁRIO.
MAndame V. Senhoria ver, e fenfurar o livro inti-

tulado Monomachia &c. Compofto pelo doutifíimo

Dezembargador Gabriel Pereira de Caftro : e nunca
teve menos merecimento a minha obediência, que neftaocca-

ziaõ -

y
porque à grande prontidão, com que me dezejo occu*

par no ferviço de V. Senhoria fe acrefcentou agora o gofto

fummo, e complacência indeífivel, com que vi, e revi eíla

grande obra: nella nada achey
,
que contradiga os dogmas de

noíía Santa Fé, e bons coftumes; e naó poílo deixar de admi-



raro acerto de íeo Author na eleição de taõ util ,*e nobre

aííumpto, e julgo, Tem ler eacarecido , que íe lhe deve de ri-

goroía juftiça o mayor louvor; porque quando as obras la

5

doutrinaes, e úteis âs Republicas literárias, naõ helizonja o en-

grandecelas, he aíTim juftiça o louvalas, diííe Séneca : Merenú
laudart jujliúa eji. E que obra mais doutrinal

, que obra mais

util, Te pode inventar, e fazer a toda a Republica literária

Portugueza do que efta ? Todos os que bem a conciderarem aílrm

o haõ de confeííar, confeííando juftamente íer curto todo o

louvor, e limitado todo o aplauío, que íe lhe poda tributar.

O certo he , Senhor, que ío naõ louvará efte livro dou-

tiffimo, e à feo Author, aquelle que, ou por ignorância , ou por

paixaõ naõ chegar a conhecer o fundamental de fuás doutri-

nas , e o util de íeo aííumpto. He efte util e exquifito •> he ex-

quifito por raro poisem nenhum Auchorfe achará taõ cabalmen-

te propofto, como nefte livro. Em muitos outros livros íim fe

encontrará huma , ou outra Concórdia dos Senhores Reys de

Portugal com a fuprema cabeífa da Igreja, o Romano Pontífi-

ce ; nefte livro porem propõem feo Author todas as Concordias,

que tem havido, propondo o tempo em que foraõ feitas , e de-

clarando as circunftancias
,
que emíeo eftabelecifnento aconte-

cerão. He util
,
porque deile aprenderão todos os profeífores das

leys, aííim canónicas , como civis, doutrinas íingulares ; eve-

ráõ firmadas muitas leys particulares defte Reyno , que á primeira

viíta lidas no livro das Ordenaçoens, lhes parecerão contrarias

âs da Igreja, naõ fendo aííim ,• porque foraõ firmadas, e con-

firmadas pelos fummos Pontífices , fupremos Paftores da mef-

ma Igreja. Por todos eftes fundamentos , e naõ conter efte li-

vro çouza alguma
,
que naõ feja em bem, e utilidade da Fé , e

bons coftumes julgo fer muito conveniente, que faya áluz, efe

dé á eftampa. Efte o meo parecer, falvo íemper &c. V. Se-

nhoria mandará o que for fervido. Lisboa Occidental e Con-
gregação do Oratório 15. de Junho de 173o.

Paulo Campelli.

Viftas



Vlfta a inforjnaçaõ pòde-íe imprimir o livro, de qué

fe trata, e depois de impreflo torne para fe confe-

rir, e dar licença para que corra. Lisboa Occiden-

tal ió\ de Junho de 1736»

Gouvea»

DO PAÇO i

SENHOR.
Ontem efte livro hum duello efcolaftico

,
para o qual

invitou ao eximio Doutor Francifco Soares o grande
zello do iniigne Doutor Gabriel Pereira de Caílro na

defenfa , e eítabellecimento das regalias, e alto poder dos Se-

nhores Keys dcíles Reynos, concordando o do Summo Sacer-

dócio com o Régio, e económico dos noíTos Auguftos Monar-
cas. Refere tamòam as principaes concordatas, de que fe ex-

trahiraó algumas das Ordenaçoens ,• comprovando o mefmo
Author os juítiricados , e jurídicos motivos, em que foraõ fun-

dadas • do que jà muita parte fe lè no tractado de Manu regia,

E fendo efta obra derigida toda à defeza , e fuítentaçaõ da

jurifdiçaõ Real , me parece naõ haver impedimento para que

fe imprima , mas que da fua eítampa haverá a utilidade de fe-

rem mais notórias as concordatas duvidadas theao-ora daiomo-

rancia de alguns, e por ferem tal ves em alguma parte fempre

occultas. V. Mageílade mandará o que for fervida. Lisboa

Occidental de Agoilo 12. de 1730'.

João Alvares, da Cofia,

§§ » Que



QUe fe poffa imprimir vidas as, licenças do Santo Offi-

cio, e Ordinário, e depois de impreíío, tornara aef-

ta Meza para íe conferir, e taixar , e dar licença pa-

ra correr, femaqual naõ correra. Lisboa Occidental

17. da Agofto. de 1738.

Pereira. Teixeira. Rego.

v Ifto eílar conforme com o Original
, pôde correr. Lis?

boa Occidental 10. de Agofto de 1738.

Alancaflre. Sylva. Cabedo. Soares. Abreu.

V Ifto eftar conforme com o Original
, pôde correr. Lis-

boa Occidental 20. de Agofto de 1738.

Qouvea.

TAxaõ efte Livro em papel, para que poífa correr, em
outo centos, e íincoenta reis. Lisboa Occidental 21.de

Agofto de 1738.

Coelho. Cofia*

PRI



PRIVILEGIO REAL.
DOm Joa5 por graça de Deos Rey de Portugal , e dos

Algarves daqucm , e dalém mar em Africa Senhor de

Guine &c. Faço faber, que Jozè Francifco Mendes
me reprezentou por fua petição

,
que elle eftava imprimindo

com as licenças neceííarias o livro intitulado Monomachiafobre
as Concordatas: Autor Gabriel Pereira de Caftro ; e porque temia

le tiveífem tirado copias do ditto original
,
pertendia

, que eu

ouveííe por bem conceder-lhe privilegio por tempo de dez an-

tios
,
para que nenhuma peíioa , livreiro, ou impreííor podeffe

imprimir o ditto livro, nem mandar vir de fora do Reyno fem
licença do fupplicante, com cominação de perder todos os vo-

lumes, que lhe forem achados para o fupplicante, e pagar du-

zentos cruzados para captivo>. Pedindo-me lhe fízeííe mercê
conceder o ditto privilegio para o ditto livro , havendo refpei-

ro á muita defpeza, que o fupplicante tinha feito com a dittfr

imprefaõ ; e vifto o que alegou, informação que fe ouve pelo

Dezembargador Luis Borges de Carvalho , Corregedor do eivei

das Cidades, e refpofta do Procurador da minha Coroa, a que
fe deo vifta, e naõ teve duvida. Hey por bem fazer mercê ao

fupplicante de lhe conceder o privilegio, para que por tempo de

dez annos nenhum impreííor, livreiro, ou mercador de livros,

poíía imprimir, vender, nem mandar vir defóra o livro , de que

trata, fem licença, ou confencimento do fupplicante , íohpenna
de perderem para o meímo fupplicante os volumes

,
que lhe fo-

rem achados, e de duzentos cruzados, que pagarão de con-

demnaçaõ metade para o acuzador , e a outra metade para

captivos : cumprindo-fe eíla minha Provizaõ , como nella fe

contem, e valerá, poílo que feoerfeito haja de durar mais de
* hum

• »
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h^m anno, íem embargo da Ordenaç2
v5 do livro 2. tt. 40. em

contrario- e fe regiílarà onde pertencer para conítar
,
que aííim

o ouve por bem, e pagou de novos direitos quinhentos , e qua-

renta reis, que fe carregarão ao Thezoreiro deli es a/>/. 336.

do livro 4. de íua receita, e fe regiftrou o conhecimento em
forma no livro 4. do regido geral a foi. 12. ^. ElRey

N0Í10 Senhor o mandou por feo expecial mandado pelos Dou-
tores Gregório Pereira Fidalgo da Silveira , e António Teixeira

Alvares , ambos do feo Coníelho , e feos Dezembargadores do
Paço. Jozè Anaítacio Guerreiro a fez em Lisboa Occidental a

quinze de Novembro de mil, e íete centos, e trinta, e fete

annos: Gafpar galvaõ de Caftel branco a fez eferever.

Gregório Pereira Fidalgo da Silveira. António Teixeira Alvares*

IN<
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Pag. i

MONOMACHIA
Sobre as Concordias ,

que os Reys dejie Reyno fizerao com òs

Prelados delle , nas duvidas da Jurifdiçaõ Ecclefeafiica , e

Temporal j e Breves , de queforao tiradas algumas Ordena-

ções
y
com as Confirmações Apojlolicas

,
que[obre as dittas

Concordias interpuzèrao os Summos Pontífices»

C A P. i.

Em que fe da raz^ao dejla

Obra»

Epoys q os pri-

meiros Reys li-

vrarão a cfteRei-

no do poder dos

Mouros, que tã-

tos annos occupàraõ toda

Hefpanha
;
quando jà efque-

cidas as armas, começarão a

attender ao governo politico

de íua nova Republica, que

com taõ extraordinários fa-

vores do Ceo nafcia
j
porque

era neceííario dar leys ao Po-

vo
,
que fahindo das liberda-

des da guerra dobrava mal o
pefcoço a efte novo jugo , fi-

zeraõ algumas accomodadas
ao governo daquelles tempos,

quaes as neceflidadesi e occa-

ziões delles o pediaõ. E por-

que ainda entaõ naõ havia

perfeita diftinçaõdeEftados,

tudo quaíi fe governava pela

maõ Real ; de que nafceo,

que fe excedia em algumas os

limites da jurifdiçaõ tempo-

ral , ou porque naturalmente

todos os ó) governaõ,folgaõ de

eftéder os poderes, ou porque

naquella idade naõ havia ain-»

da letrados , com quem os

Reys podeífem refolverfe ttás

duvidas da íua jurifdiçaõ. Po-

* A rertt

>
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V.

2 JM.onornachia fobre as Concordias

rem,como eraõ taõ pios,che- fte litigio feeffeituouhúaCõ

-

gando as couzas a melho- cordia em tempo DelRey D.

res tempos , logo os dous Ef-

tados Secular , e Ecclefiafti-

co, fe diftinguiraõ com gran-

des favores dos mefmos Reys,

que permitnraõ aos Prelados,

que com toda a liberdade pu-

deííem tratar da Ecclefiafti-

ca , e apontar os cazos , em
que fe tinhaõ por oífendidos

da Jurifdiçaò temporal. Hou-

Dinis , como confta de outra

BulladeNicolaolV. (no li-

vro primeiro dos Breves foi.

2 1 .) do primeiro de Fevereiro

de 1288. Pella qual mandou
aos Prelados , e a ElRey

,
que

propuzeífem as duvidas,e elle

refpondeíTe, ordenados pro-

curadores para o negocio,co-

mo fe relata em hum Breve de

ve fobre eftas duvidas algúas 7. de Março de 1289. e outro

Concordias, e Afíentos entre de 23. de Março do mefmo
elles , e os Reys. E como dei- anno

,
que andaõ no primeiro

leSjíénaõ houveraõ por cõté- livro dos Breves da Torre do

tes de todo , duràraõ em fuás Tombo foi. 22. e 2ó\

queixas atè que cahiraÕ eí- 2 E como nas matérias

tas couzas nos tempos de El- de Jurifdiçaõ fe acabaõ mal
Rey D. AfFonfo II. que naõ

defiftindo de alguns dannos,q

delle recebiao as Igrejas, fe

duvidas de huma vez
, porque

fempre da primeira raiz re-

bentão novidades-naõdeixa-

poz efte Reino de Interdição raõ os Prelados defemoftrar

por hum Breve de Honório mal contentes , e hir conti-

III. qeftà na Torre do Tom- nuando em algumas duvidas

bo no primeiro livro dos Bre- nos governos DelRey D. Di-

vesfol. 10. paliado a 22. de nis atè o de D. Joaò opri-

Dezembro. de 1221.

1 Tendo-fe continua-

do eftas alteraçoens atè o

tempo DelRey D. Afonfo III.

CÕde de Bolonha , defcofian-

do dos meios de paz os Prela-

meiro , a onde no anno de

1457. íè compuzèraò , efco-

lhendo letrados para darem
fim às duvidas, que jà pare-

ciaõ começadas afim de o naÕ
ter j edefta Junta fahiraõ as

dos fe refolvèraõ a rõper cõ el- Cõcordias, de que abaixo tra-

lêem demanda , dando queí- tarey.

xas ao Papa do abufo da Jurif- 3 E porque eftas mate-

diçaõ téporal. E por meyode- rias por lerem taõ antignas

1 vencem

/
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vencem a memoria dos ho-

mens, e fe defconhece fua pri-

meira origem
,
pendendo de

andarem na noticia de todos

o credito , e authoridade das

Leys defte Reino, que os Pre-

lados aceuzaÕ
,
porventura

naõ fabendo o muito que em
íeo favor ha, determiney eí-

crever o que (obre eíta maté-

ria tinha paííado com o Pa-

dre Franciíco Soares da Com-
panhia , Lente de Prima de

Theologia na Univerfidade

de Coimbra , lobre o Cap.

XXXIV. do feo Livro que

compoz cõtra os erros de In-

glaterra , aonde lhe apon-

tey algumas dificuldades,que

podia haver, no que alli reíbl-

ve contra a Jurifdiçaõ Real

em favor da Ecclefiaítica, re-

provando os coítumes , e poí-

fes com que neíte Reino fe in-

trometteo Juiz da Coroa no
conhecimento das matérias

Eccleííaíticas ,• quando junta-

mente confeíTa, q naõ tem vi-

íto as Cõcordias,fem cuja no-

ticia fenaÕ pode formar jui-

zo certo neítas duvidas
,
poys

aquellas faõ as fontes donde a

verdade fe deriva.

4 E foy o cazo
,
que fer-

vindo na Relação do Porto
,

aonde naõ medefcuidando de

merecer muitos melhoramé-

iaftica j e Temporal. 1

tos, me deteve minha pouca
fortuna dez annos , vinhaõ a

ella alguns aggravos , em que
as partes fe ajudavaõ contra o
poder do Tribunal da Coroa
de algumas razões, e argu-

mentos
,
que naquelle livro o

Padre Soares citava , a cuja

authoridade fe deferia muito

,

e com razaõ , aífim por fuás

grandes letras , como virtu-

de
$
que verdadeiramente he

Varaõ Apoítolico. E porque
do feo teítimunho fe íeguia

grande revolução, por mover
humores perigofos , e que re-

cebem fácil alteração , e ti-

nha mays authoridade contra

noffas Leys por domeítico , e

que na mefma Univeríidade

,

que he officina de letras,repre-

hendia os coítumes doReyno,
qpor tantos fechos fe guar-

darão inviolavelmente por

taõ Catholicos Reys , taõ

pios , e taõ zeladores do au-

gmento da Igreja, que tudo

quafi o que tiràvaõ do poder

dos Mouros punhaõ no feyo

delia, fazendolhe taõ exceííi-

vos dotes na creaçaÕ de gran-

des Templos, e Morteiros, de

que eíte Reino he taõ povoa-

do
,
que aos leigos naõ deixa-

rão mais que as migalhas que

cahem das Mezas Epifcopaes,

e Abbaciaes,para delias fe po-
* A ii derem
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derem fuftentar , e que em raõ jufto, que o Papa nefte

fuás Leys tanto nos olhos tra- tempo lhe mandara osrevo-

zem a honra de Deos , e de gaíle : e pelo contrario
,
pois

fua Igreja ,
que fe naó cançaõ os fofreo,he claro indicio,que

de a encomendar , como feve os teve por taes
, que mere-

na Ordenação , Ltv. i.tt. $.e ciaõ
, que fe uzaííe delles.

tt. 8. $.fin, tt. n. 22. ezye 6 ReprezentãdoeuaoGo-
Lw. 3. tt. 9. §. 7. vernador daquella Caza Dio-

5 O que íendo aííim, naõ go Lopes de Souza eiras ra-

fe podia cuidar
,
que algú dos zoes, me diííe que o eícreveíTe

coftumes
,
que hoje guarda- ao P. Soares,- e junto cõ huma

mos , tivefle principio, que carta fua lhe efcrevi a que

naõ foííe jufto, e Canónico,- abaixo vay -

} e com ella os

mayormente nefte Reyno,em apontamentos fobre as diífi-

quem a Sè Apoftolica exerci- culdades, em que me parecia,

tou tanto poder
,
que remo- que o feu Livro orTendia as

veo do governo delle a ElRey noíTas Leys , e coftumes taõ

D. Sancho , de que fe trata no longamente uzados, com que

Cap.Grãdt.Defupplend.negligi igualmente como o ar , efta

Pralator. Iik6. e o entregou a Republica refpira. Elle alTim

ElRey D. AfTonfo feu Irmaõ

;

refpondeo às cartas, como às

eheveroíimil
,
que fe aquel- propoftas, por feos números

,

les coftumes
,
que guardamos e tudo fe vay feguindo pella

em feo principio o naõ tive- mefma ordem.

CARTA
Ao P. Francifco Soares.

7 T^v Efculpame de tomar a V. Paternidade o tempo mays
1 devido, e melhor empregado no eftudo, em q V. Pa-

-*-^ ternidade feoccupa,madarmo afílm o Senhor Gover-

nador
,

por cujamaõ me atrevi mandar as duvidas, que me
occorrèraõfobreoC^.34. do Ih. 4. que V. Paternidade com-
poz fobre os erros de Inglaterra

,
que como entre elles me

pareceo, que V. Paternidade achava lugar aos coftumes defte

Reino,
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Reino , e eftilos com cjue na Coroa delle fe procede cm maté-

rias Eccleíiafticas, em q ha taõ antiguas Concordias , e outros

grandes fundamentos para íe poderem íuítentar -

}
o amor da

pátria , a honra , e authoridade das Leys , e a reputação dos

que julgamos por ellas, me obrigou a acodir , e mandar a V.
Paternidade o que me pareceo

,
que em íua defenfaõ fe podia

trazer. V. Paternidade, como Meftre, aceite de hum Diicipu-

lo taõ affeiçoado a feus eícrittos effas duvidas , e como taes as

caftigue , aonde achar que o merecem, e a mim mande em
muito do íeuferviço, como mais obrigado, quando me ven-

cer
,
poys me eníma. Noffo Senhor guard. &c.

c a p. 11.

Duvidas fobre o que o P.

Francifco Soares trata no

linj. 4. dos Erros de In-

glaterra» Cap. 34.

8 vj Staõ em taõ mào

XZ/ hagar °s coftumes

deite Reino dandolhoV. Pa-

ternidade nefte feu livro en-

tre os erros de Inglaterra, que

comovi, que V. Paternida-

de tratava taõ deícubertamé-

te delles no fim aonde diz

aquellas palavras : Et m hoc

regnofamm muita fimihafieri:
me pareceo, que devia aco-

dir com meo fraco engenho
pola defenfaõ do que toca a

muitos
,
que com differente

cabedal o puderaõ empren-
der, pretendendo daqui o lou-

o primeiro,vor que eu fui

que fahi pela honra das Leys
e da pátria. E pofto que efta

matéria dos noífos coftumes

merecia melhor lugar , co-

mo V. Paternidade lhepro-

mettia no Livro de Cenfurts ,

noto
,
que fendo efta matéria

taõ alta , e de tanta fubftan-

cia, e de Concordias feitas

entre ambos os Eftados, Secu-

lar, e Eccleílaftico , diz V.
Paternidade q naõ tem del-

ias noticia , ibi : Deqmbus àr-

cunflantús rnttit non conjlat , e

com tudo fem efta perfeita

noticia feeftende tanto fobre

a Jurifdiçao temporal , co-

mo fe tudo lhe fora prezente;

merecendo a matéria porfer

taõ delicada ,
que tanto os

Reys trazem nos olhos , naÕ

fe tratar delia , fenaõ quando
viftas as Concordias , e Privi-

légios do Reino, naõ houveí^

fe com que as defender.
è

9 O
\
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O que logo fe me of- fiafticas
,
que reíídem em feus

Tribunaes , e Confelhos, c

9
ferece, he

,
que no cap. 34. n.

1 7. diz V. Paternidade que os

coftumes , de q os Reys uzaõ

no cazo da defeníaõ de feus

vaífallos,naÕ podem valer em
pura razaõ de coftume

,
pofto

que feja immemorial ,e que lo

poderá ter lugar,quando alle-

gãdo privilegio do Papa, cõ o

coftume fe prote haverfe cõ-

cedido , havendo fama con-

fiante do meímo privilegio

,

declarando porém q eftetal

os caftigaõ ; e ultimamente

mete todas as duvidas, que ha
entre Juizes Eccleíiaíticos , e

Seculares , nos cazos em que
os Leigos fe queixaõ ao Prin-

cipe dos gravames
, que lhes

fazem, ibi.vf Pralatis, velju-

dicibus Ecclejiafticisgravari co-

queruntur , regia tnbunaliaju-

dtcant êfr

.

10 Demaneira que en-

tre os coftumes contra a li-

privilegio aflfim prefumido, herdade da Igreja he o conhe-

e provado, íe pôde revogar to- cimento que os Reystomaõ
das as vezes

, que Sua Santi- das oppreíloes
,
que os Prela-

dade lhe parecer. híi dos fazem a feus vaííalos
,
que

E pofto que pareça, que os Doutores defculpaõ como
V.Paternidade falia fó do co- coftume immemorial , como
ftume violento , e iniquo, po- fe colhe deCovarr.pracl. 6.31.

lo que diz n. 11. Si atlusvere u/que ad$$. Navar. m c. novit.

fit contra hbertatemEcclefiafli- de judie, notab. 3. n, 31. Azor

cam &e< todavia defta doutri- tom. 1 . lib. 5 . cap. 1 3 . fe
5

1 4. E
na,aflím geral,defceV. Pater- feguindo o meímo termo no
nidade a cazos particulares, Cap. 34. fobre eftemefmoco-

e polo que fica dito n. \i. en- ftume de conhecer das Forças,

treos coftumeSjCom que pro-

va, que feofTende a liberda-

de Ecclefiaftica, apõtaaquel-

le de tomar as armas aos Clé-

rigos nas horas prohibidas

;

de que trata Covarr.praB.cap.

33. 6f lib. i. variar, cap.ult.

m fine.Salzedo in pratl.cap.
5:
5

.

refolve V.Paternidade, que fe

naõ podem defender eftes cof-

tumes debaixo de titulo de

defenfaõ jufta , com que pa-

rece, cj naquelle Tribunal fe

acode às violências ,
que os

Prelados fazem • porque diz

V. Paternidade num. 32. que

1

eloço o coftume, porque os aindaque feja verdade ,
que

Reys vifitaõ as pcííoas Eccle- os Reys podem acodir a eftas

' violen-
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violências , fe hade entender de com conhecimeto de cau-

naquellas , em cjueo vaílallo Ta, epormodo de Jurifdiçaõ

cie fatio oesbulhàõ, e privaõ defenderfe , conhecendo , e

defuapoiíe, para que o Rey, levantado a Força de feo vaf-

e o Juiz acuda também défa- fallo:efeguindo o mefmo ter-

tlo , ibi: Ergo Jolum fatio pôtefl termo n. 42. declaradamente

adver/m Clertcnm • velalios de- diz , cjúe naõ ha neftas mate-

fevdete. Porem por via de Ju- rias, nem pôde haver a&o al-

rifdiçaõ , e conhecimento de gum de Juriídiçaõ,eque aífim

cauza , naõ pôde o Secular para exercitalla heneceíiario

prohibir ao Clérigo a Força
,

Privilegio Apoftolico,porque

porque he incapàs defte co- fem elle ficaõ eftes a&os ufur-

nhecimento , igualando V. pados. Do que em França

Paternidade nefte ponto o trata Meno. remed. 3. n. 354.

Rev , e o vaííallo
j
porque'o emHefpanhaBannesz.z.q.67.

vaííallo naturalmente pôde art. i.dub. i.concl.6.

refiftir aquém oquizeresbu- ri Do que tudo clara-

lhar, e ainda com armas/. 1. mente fe colhe, que V. Pa-

Cod.undevt. e efta fódefenfaõ ternidade condena os coftu-

concede V. Paternidade ao mes, porque os Reys conhe-

Rey , ibi: Oportetemm
y
ut fit cem de Forças entre feus vaí-

defenfio fatli ,
qualis à privata fali os,o q tem lugar aífim nas

perfonafieri poteft y n. ii.infine: Forças ordinárias entreCleri-

Conftandonos
,
que o Princi- go e Clérigo , ou Leigo e Cle-

pe pelos Cânones tem poder rigo , dentro do anno, edia,

de levantar as Forças entre de que trata a Ordenação Liv.

feus vaffallos , como Rey , e 2. tit. 1. §. 2. como nas extra-

Senhor para confervaçaõ de ordinárias, em que fe recorre

fua Republica. E ainda nefte aojuizo da Coroa nas mate-

ponto accrefcéta V. Paterni- rias Eccleílafticas, de que fal-

dade, que ha difTerença entre la a Ordenação Liv. 1 . tt. 9. §.

o Rey , e o Prelado
;
porque 1 2. quando a algum vaífallo,

ò Prelado pôde defender as aífim Ecclefiaftico, comoSe-
violencias

,
que lhe fizerem cular, fe denega o direito na-

por modo de Jurifdiçaõ , ex- jal , e a jufta defenfaõ de feus

commungando, e pondo In- bens , e peííoa
,
que he do

terdicto; equeoRey naõ pò- priraevp direito natural
f

•
- ex
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ex Ifidor. j . lib. JEthimol. c, y antiqua coflumbre nos perte-

4. c.fus naturale 1 . difl.Thomas nece alçar las fuerças : aon-
z.i.q.y6.art. ^.c.fignificafli de

homicídio.

- 12 E parece, que eftas

doutrinas fe naõ podem ap-

plicar a eftes cazos
,
porque

tanto he ao contrario
, que os

Reys naÕ tem neceffidade de

coftume immemorial, ou pri-

vilegio, para por meyodelle

adquirirem direito de poder

defender feus vaífallos
•> que

de falia no coftume, naõ por-
que ellefoífe neceffario para
adquirir Jurifdiçaõ entre

peííbas Ecclefiafticas , fenaõ
para juftifí car o direito , e po-
der que ja tinha

, que alem de
lhe competir , como Rey , e

Senhor , a cuja protecção as

peííbas Ecclefiafticas de feu

Reino eftaõ fugeitas ; ainda
eífe direito naõ eftà tirado

tenho por couza indubitável, por uzo contrario -

y
antes cor-

que fem nenhum privilegio , roborado com elle
, que co-

ou coftume o podem fazer

:

porque com a mefma Digni-

dade Real nafceefte poder,,

que aílím he próprio ao Rey o

mo racionavel , e Canónico
foy inviolavelmente obferva-

do, e por aqui fe entédem a d.

I. 3 6. aleyi. tt. 6. lib. 1 . Reco-

poder da Jurifdiçaõ em feus pil. eaLey7. tt. i.lib. 3. eod*

vaífallos Seculares,como o da aonde os Reys, com aocca-

'

protecção , e defenfaõ em to-

dos, poftoque fejamEccleíí-

afticos
,
para os defender de

toda a injuria , e oppreífaõ , e

aííim procede a Orden. do liv.

1. tt. 9. §. 12. ibi: Nos, como

Rey , e Senhor , temos obrigação

de acodir. Elivr. 2. tt. 3. ^4.
nos quaes lugares fe naõ fun-

da em prefcripçaõ, ou coftu-

me, nem privilegio allegado,

que íè houveíTe de provar c5

poííe immemorial : e por efte

mefmo termo procede a Ley
deCaftella 36. tt.j.lib. 2.Re-

copil. ibi. Porque por derecho ,

/

íiaõ da violência , mandão
outorgar asappellaçõeSjqua-

do injuftamente fe denegaõ,
de que trata a noífa Ordenação

livr. 2. tt. 10. elib.$. tt.&j.e

liv. 1. tt. 3. §. 6. Valafco conf.

79 . Salzed.in pratJ.Canon.cap.

102. Gafpar RoTz. hb. 1 . q. 1 7.

n.7o.Cabed.d. 71. i.p. Cevallos

4. p.q*i. e na Carta a S. Ma-
gefiade n. 1 6.

1 3 Donde fe colhe, que
em quanto osReysuzaõ defte

poder
,
que por íuas Ordena-

ções eftà communicado a feus

Tribunaes,naõoíFendem a li-

berdade
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berdade da Igreja

,
porque Navarr.no c.cum cóttng. remed*

eftes cazos nunca foraõ de íeu i . Valafc.cof.*) 3 . Cab. dejurepa*

foro,nem privativamente lhe tron.c.i
>
6.& d.76.11. i.omefmo

pertécèraõ em tépo algú, pa- Falafc.cof. 100. E por aqui vay

ra aííim ler necettario recor- a Ordenação liv. i.tt. 58. §.

rer a coíhime immemorial , e ehv. 5. tf. 69. §. 1. e tt. 103.

privilegio allegado ,• antes 14 Peloque efte coftume

íempre ficarão fora das pro- em pura razaõ de coftume he

hibiçoens Canónicas, quefe valioíb , e racional, e muy
naõ eftendem a comprehen- conforme aos Cânones ,

que

der os cazos , em que
,
pela ifto mefmo concedem aos

razaõ de violência, os Reys Reys,£\ regumi$. q.j. cap.

conhecem, para bom gover- admmiftratores eod. cap. peti- \

no de fua Republica, e au- mus n. q. 1. c. boné. 96. d. c

thoridade do poder Politico: o prova com muitas authori- la-

pela qual razaõ em tãtos lu- dades Cevallos nad.q.i. n.

gares a noíía Ordenação trata aos quaes j a competia efte po-

defte coftume , como he no der pelos Cânones antigos , ^

livr.z.tt. 1. infineprtncipú y
e antes das novas prohibições | .$r

liv. 1. tt. 8. §. 12. e tt. 6i. §.4. e jà os Decretos fuppunhaõ •

ett. 12. I/v. 1. §. 1. ett. 52. §. efte poder nos Reys,dizendo, >**V
%.ehv.i.tt. 10. tnfineprmcipiu qera feu officio deíbpprimír .

Efer aífim geral coftume do osvaíTallos,- e defendellos dos

mundo todo,fe colhe dos DD. mais poderofos, repondo as

que diífo trataõ, como da Cu- violências,que lhe foííem fei- ^
ria Neapolitana refert Greg. tas ; no que bem moftraõ

,

Lopes inl.i$.tt.i$.part.i.Eâo que lhe naõ cõcediaõ eftaju»

Senado Pedemõtano Menoch. rifdiçaõ, antes íuppondo, que i

remed. 15. n. 120. DeAragaõ a tinhaõ , imploràvaõ íeu

Sefedeinhibitio.c.%.%. 3.#.41. braço, efpertando o poder

De Hcfpanha Bobadtlla.liv. 2. temporal
, para que acodiííe

:

c. 18. n. 146. Àvtlef. Pr<etor. e a razaõ he clara, porque a

verbo Jurifdicion. num, 3.6? Jurifdiçaõ temporal , e poli-

cap. 20. verbo ufurpan. n. 9. tica, naõ foy concedida aos g *>.

Avendan. lib. 1. cap. 6. n. 12. Reys pelos Summos Pontifl-T*''*>^H >

Salzed.c. 102. §)uilel.verbo Et ces, poys antes que Deos N. •'•" vWi
uxoremx.n. 3. e em Portugal Senhor vielíe ao mundo, de f , ... ;^ J

w v . • j

\ 7/
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quem o poder Ecclefiaftico fe affim o guarda, como refere

derivou a S. Pedro, chefe do

Apoftolado de Chriílo, e del-

le a feus Succeííores , havia

Reys que tinhaó jurifdiçaõ

téporal dadaimmediatamen-

te por Deos , e mediatamente

pelas gentes /. i.jf. deConfti-

tutio.princip.l. í^.tt. 13. part.

2. Cov.arr. i.p.c. i.n. 1. Mo-
Ima de Juftitia 1 . tom. difput.

\6.Bellarmm.de Laicis hb. 3 .c.

6,'Sefe de lnbibiúo.c.%. §. 1 .n. 1

.

Parlador. tib. 2. rerum quoti-

dian. cap. 1. àn. 5. O mefmo

^LAv ' Bellarmino contra Braclayo

cap. yjol.^. ver/i rejponaeo.
tvtj J/j»- Nem pòde obftar . que e fte.

7t$ *r i/" Conhecimento , e Jurifdiçaõ

£•/!/»» **• c^ refervada ao Juizo Eccle-

+Sjtftà'/'- ftaftico pela nova refervaçaõ

jf^&àos Cânones modernos no

Cap. qualite.r de Judie. na. auth.

ftatuimus C. De Epifcop.&
>

cle-

ric. c: cleric. de jud. reprova-

da aopiniaõ de Graciano no
tyr^** Cap.ficut §. ex bis 1 1 .q. 1 .como

l?9 *%'f$" V. Paternidade fegue no me£-

y^mocap. 34. n. 41.

1
5- Porque alem da ref^

pofta de Navarro no d, caf.,

cum contmgat. 1. remed. verf.

~j.gfhZç Decimo facit : aonde refolve
,'

í ^ tf 1 que nefte conhecimento de

/ { ^ft^^J^orças naõeftà alterado o Di-

%/jfrr v*/^freit:o antiguo , como tem en-

"V-tt X* tendido. o mundo co.do
,
que

Bobadil.hb. 2. cap. 16. n.90.

e fer mays provável
,
que V.

Paternidade, e Azor
,
que fe-

guem o contrario , fe enga-
nem, porque tem por fi a pre-

fumpçaõ , e juizo dos mays; e

naõ tantos Reinos, aonde ha
taõ iníignes letrados Catho-
licos , epios , e deprofiífaõ

^ Juriílas
,
que tem mays razaõ

de faber as matérias de Direi-

to Civil , e Canónico, que os

Theologos q o naõ profeífaõ.

16 Digo
, que o Cep.

quaTiter , em que V. Paterni-

dade fe funda, para ter por
revogado o Direito antiguo,
fe com attençaõ fe ler , raõ
altera couza alguma nefta

defenfaõ dos Reys
, porque

rjíellefe trata, fe pelo defeito

d^ajuít-iça EcclefiaíHca fe pô-
de recorrer aos Juizes Secu-

lares por modo de Jurifdiçaõ

nos cazos que jà eftaõ pre-

ventos, ou pendiaõ indecifosj

paraque , como fubrogados

em lugar dos Ecclefiaíticos
,

elks decidiííem, e fentenciaf-

.

fem as cauzas Eccleíiafticas

entre as partes , como fe íoí-

fem de feo foro , o que naõ
tem femelhanca com o co-

nheciraéto dos Reys nas ma-
térias de Força , aonde íb fe

trata de.hum a pura defenfaõ

da

!
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1

da Força , ou esbulho : que 17 Nem pôde outroíim

como íeja huma queftaÕ de o d. Cap.quahter applicaríeàs

feito no pofTeíTorio dacaufa Forças, e violências , de que

efpiritual , he commum , e na Coroa deite Reino fe co-

recibidiflima opinião
,
que he nhece

;
porque o texto,como

temporal , de que o Secular diíle , falia dos que exercitaÕ

pôde conhecer j ut per dd.in jurifdiçaõ contenciofa ordi-

l. quoties C. de judie. Barth.in l. naria jure próprio , como fe

z.ff. dejurifd. omni judie, col.

2. /Ifflièlusd.ziy.n.^. Roland.

12. n. 24. Paditlainl. \.n. 17.

C.de júris &fat7t ignorant.Na-

varr. m d. cap. novit. 6. notab.

Concluf. ?>. Belluga in SpecuL

rub. 11. %.funt& alii n.i. &
3

.

Covarr. praB. c.
3 5 . n. i.&f

de Sponfalib. c. 8 . § i 1 z.num. 3

.

/hnles~c. 1. Proetor. verboman-
damos n. 11. ultra alios citatos à
Bobada, lib. 2. cap. 18. n. 235.

Cevallos 4. p. q. 1. n. 064. e

aflim a Ordenação àolivr. 2.

#.i.§. 2. naõ teve neceífida-

de dizer [ Concordada com o

Clero
, ] Dará pertencer ao Se-

cular efte conhecimento,mas
fomente para poder fer citado

dentro doanno edia; epara

ter lugar em qualquer género

de Força, como explica Va-
lafc. conf.g^. tn fine , ecom-
prehender as couzas moveis

,

nas quaes naõ eraatfim deDi-

reico
,
quando naõ foffem ac-

ceíforias da couza immobil %

colhe do tit. em que eftà col-

locado
,
que he de judicus

,

aonde fe trata fomente de dif-

cuííaõ de caufa ordinária, e

todavia na Coroa naõ fe co-

nhecem ordinariamente,nem

por via de jurifdiçaõ , fenaõ

por hú modo extraordinário,

pelo qual fe informa o Juiz

da Força , e violecia^e achan-

do
,
que a houve , acode pro-

hibindoa, como Rey , e Se-

nhor,- e no mefmo modo pro-

cede o Cap.decernimus do mef-

mo tt. ibi. decernimus , ut latct

Ecclefiaflica negotta traBare

non prsefumant , as quaes pala-

vras fe dirigem aos que com
conhecimento de caufa en-

traõ , e julgaõ em cauzas Ec-

clefiafticas
,

qual naõ he a

caufa de violência manifefta,

que he matéria temporal , e

fe deduz da palavra traBare
,

que importa difcuífaõ de cau-

fa , como explica naquelle

texto Decion. 17. verf. \_.Rip-

aonde a Força fora comettida pan.^. e na matéria dede-

/. i.ff. devi. §.fifundus. fenfaõ por via de querella , e

• B ij quei-

N
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queixume ao Príncipe nofeu do fraco Jurifta, dando occa-

Juizo da Coroa, que he co- ziaõ a revolver o governo po-

nhecimento extraordinário,

pondero alem diílo a palavra

do texto prafumant -, a qual

foa em preíumpçaõ naõ jurí-

dica de Juiz,que prefumptuo-

famente fe arroga a jurifdi-

çaõ alheya, como explica Ce-

vallos 4. p. in Eptftola n. 92. 6f

q. \.n. 1 3 3 . que naõ pôde en-

tenderfe nos Reys, que naõ

conhecem prefumptuofamé-

te de Forcas, mas por lho cõ-

ceder o Direito , e a comum
opinião dos DD. e pelo coftu-

me antiguo, que tanto con-

vém ao bom governo defeus

vaífallos , e paz de íua Repu-
blica ,• e íe obfervar aífim em
todas as do mundo , o que de-

ve ter com mays razaõ nefta

noíla
,
que foy refgatada pelo

fangue defeus Reys do poder

de infiéis , e reftituida ao gré-

mio da Igreja, eftando lugar

deferto , como chama o tx. no

cap. 1. deverb. fynific. hb. 6.

às terras occupadas dos Mou-
ros

,
quando faõ reduzidas à

cultura efpiritual : q eraõ ra-

zoens baftantes
,
para naõ fi-

car lugar a engenhos curiofos

de feguirem novidades , fe-

guindo as pizadas àç. Azor •>

que por mays que feja bom
fheologo, íempre fica fen-

r

litico
,
que por efte modo, fa-

bendo-o os Summos Pontífi-

ces ha tãtos feculos fe fuften-

ta em paz
,
pretendendo com

eftas opinioens adular a Sua

Santidade,a quem querem fa-

zer Senhor dos elementos
,

defauthorifando as leys tem-
poraes , e enfraquecendo os

Juizes dos Reys
, que as guar-

daõ
j
que faõ occazioens, com

que muitas vezes fe move o
eftomago para grandes def-

compofiçoens , tratando ca-

da hum de defender o que
poíTue, qual foy arefoluçaõ

que a Mageílade delRey D.
íelippe II. o Prudente tomou
fobre a monarchia de Sicília

,

que tanto pretendeo efcure-

cer Baronio. Melhor recebi-

do feria de Deos , e de feu Vi-
gário

,
quem moderaíle eítas

acçoens, íuftentando oEfta-

dofecular no que com tantos

fundamentos fe uza nelle
;

porque novidades introduzi-

das por eftes modos faõ peço-

nha no bom governo. Ifto no-

tou bem Auguíto Cefar,quan-

do mandou ao Senado
,
que as

Leys
,
que eftavaõ feitas fc

guardaíTem com pontualida-

de , e os coítumes envelheci-

dos
,
por fer mais útil à Repu-

blica

/
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* blica guardar o que femprefe fefundaõ em coftumes anti-

coftumou ,
poftoque foííe guos , eConcordias ; e neftas

peior,que o que de novo fe in- matérias fobre as Forças den-

troduzia nella por melhor
,

trodoanno, edia, ha huma

como delle refere Cornelio Concórdia feita em tempo
Tacito^e Plataõ no kulivr.de DelRey D. Joaõ I. que traz

Legibus d i ííe o m elmo : eos,ait
,

Cabed. d. 32.

hommum tuújfime agere
,
qm 20 E paraq fe veja, co-

prcffentibus moribusy legibufque, mo naò fó por Direito com-
etiamfi deteriores fint y minime mum , mas ainda por parti-

variantes Remp. admimjirant. cularesConcordias, feitas pa-

18 Pelo que naò ha du- ra mayor paz , efegurançade

vida, que nem as contrarias ambos os Eftados , Secular, e

opinioens fe devem feguir
,

Ecclefiaftico , fe confirma, e

nem efcrever
$
porque real- corrobora a Jurifdicaõ defta

mente os Reys , uzando defte Coroa , em approvaçaõ dos

poder , naõ uzurpa5 a Jurif- coftumes defte Reino , de que

diçaõ Ecclefiaftica , nem fa- nefta matéria , e em outras

hem dos limites da fua^ como muitas uzamos , ha hum Ar-
elegantemente prova Cafiillo .tigo final dos 40. DelRey D.

de Bobadillahv. 1. cap. 16. à Dinis concordado cõ os Pre-

n. 90. & Cap. 18. n. 139. aon~ lados, que diz aíTim.

de explica o Decreto do Concilio Statuta , & confuetudines

Tridentmo fejf. 25 . de Reforma- m eodem regno contra liberta*

tion. cap. 3. Cevallos naRpiflo- tem Canonicam, Êffiatumpra-
ia n. oó. ena q. 1 . ^.p.n. 3

6o

.

di&i regni pacificum mtroduBa

e 177. nonferveSy nec permitias ab adis

19 E aífím por eftas ra- obfervari
$
fedpradiBas Eccle-

zoens fe moftra, que para ad- fiafticasperfonas in plena líber-

quirirem efte conhecimento, tate conferves. Refponderunt

naõ té os Reys neceífidade de Procuratores Regis
f
quodplacet

coftume , nem immemoriaí, Regi
,
quodmala confuetudines

nê têporal,né de privilegio da tollantur , Sf bon<e ferventur

-

y

Sè Apoftolica de 6[ nunca as & quod tta mandabit ,&faciet

Ordenações fazem mençaõ

,

obfervari -

y &J$ aliquidfuit or-

antes amando a íimplicidade, dmatum , de confenfu Pralato-

e verdade do que paffava , fó rum
y
pro bono

y Sf pacificoflatu

% regni
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regm , fe
2
confuetudme robora* n. 6. Gonzaks gl. 43. n. 46.

tum , dummodo fit Canomcum ,

fe
5 raúonabtle , me contra Ec-

clefiafiicam hbertatem , confen-

tmnt Pralaú
,
quodjervetur.

D&es artigos faz men-
ção a Ordenação hv. 2. tt. 1.

mfineprmc. Et hv. 1 .//. 1 2
.
§ . 5

.

21 Efta Cõcordiaíbbre

os coftumes approvou o Papa
NicolaoIV. por húma Bulia

fua,q adiante vay$ e he efficaz

argumento,que os coftumes q
daquelle tempo atè hoje fe

foraõ continuando , faõ Ca-
nónicos , e naõ oftendem a li-

berdade da Igreja
,
poys os

Razoens faõ eílas
,
que na5

confiderou Azor, quando taõ

licenciofamente fe atreveo a

tratar da Jurifdicaõ dos Reysj

e he coufa muito de notar
,

que de pouco tempo para ca

os Theologos tem fahido cõ

livros de Morgados > e de

contratos v e o peyor he
,
que

criminaes ,• parecendolhes
,

que rTaftà a liçaõ de quatro"

dias7 p"ãra poder efereverío-

bre a faculdade das Leys , a

onde perdem o paíío os ma-
yores engenhos pela largue-

za da íciencia ,• que vem a ler

mefmos Prelados
, q os impu- o mefmo

,
que fe hum Legifta

gnavaõ em Juizo contradito- fahifle com hum livro de Mu-
rio , confentiraõ , que fe hV íica

3
ou de Medicina ,• por-

/

zeífem delles Leys ,- qual foy

efte , com que no Juizo da

Coroa fe acode a todas as vio-

lências dos Juizes Eccleíiafti-

cos. E alem de fe cõmendar

eíla racionabilidade
,

pela

antiguidade do tempo quefe

uzadellej bafta uzarfe aífim

nos Reinos vizinhos Catho-

licos, e que trataõ de íiia con-

fervaçaõ , fem offender a li-

berdade da Igreja
;
efuecede

o que refolve Valafco Conf. 51.

«.48. econf. 70. n. f. Meno.

conf. 312. n. 13. & conf. 390.

n. 22. & conf. 395. n. 9. Boeri.

decif. i6-$.m/m.(). Gama d. 16.

que realmente naõ fe pôde

adquirir com huma liçaõ em
horas fuecifivas , c como a

cazo, a profundidade das reí-

poftas, e futileza (Te Ul piano,

nemaaffe&ada brevidade de

Scevola , a que naõ bafta a vi-

da toda de quem cõ naõ me-
nos engenho , e com applica-

çaõ total tratou de alcançar

perfeitamente as delicadezas

do Direito Civil. Mas como o

alheyo fempre nos contenta

,

mais trabalhamos por nos

moftrar no que menos fabe-

mos j e quem pudera fer per-

feito Theologo , cuida que

fez
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fez mais , femoftrou cjue era 1. de pace tenenda tn faud-is\

mediano Legifta. verf. Epifcopus , aonde prohi-

22 Daqui parece
,
que bindo os cõveticulos, comet-

fe naõ pôde fuftentar o que te eíía obfervancia ao Bifpo.

V. Paternidade diz n. 14. em .23 Porem efta opinião

quanto refolve, que o coftu- naõ hefeguida, nem o pode

me
,
porque fe tomaõ as ar- fer

5
porque a Ley geral aífim

mas aos Clérigos em horas comprehende aos Leigos, co-

prohibidas , he contra a li- mo aos Clérigos, naquellas

berdade Eccleíiaftica ( e que couzas,que tocaõ ao bom go,

como eftes a&os fe podem verno publico. Nas Leys dos

deículpar , em quanto faõ or- preços públicos o refolvem

denados à defenfaõ da Repu- os DD. no cap. pervenit de Im-

blica
,
que baila

,
que fe lhes munit, Ecclejiar. I. 52. u. 6. p.

tomem na hora prohibida
,

1. ubi Gregorius Duenas reg,

privando-os fomente douzo 100. n. 12. Vulpedius delibera

delias ,
para fe lhe tornarem tate Ecclefiaflic, p. 2. num, 30.

depois j da qual opinião foy MeJJia taxa panis. Conduf. 5.

Rippa. hb. 1. Refponfor. cap, n, 43. Meno. conf. 8 00. Êf conf^

13. e Baldo na Leyfiqua per 1000. pertot. Nas coufas pro-

calumniam verf. qu<ero utrum hibidas na entrada, efahida

família C. de Epifcop.& Cleric. dos Reinos , e portos , Guter»

e Aufrer regul. 3. fallent. 4. e res.lib. ^.pratlic, q. 38. n, 27.

de alguns DD. nocap. cumnec & 28.êfq. 44. n, 6, e efpe-

ab homine , de Judie, os quais cialmente nas armas prohi^

fomente permittem poderfe bidas he razaõ clara, porque

prender o Clérigo, para fer neítes cazos a Ley Civil ajuda

levado honeftamente a feu à Canónica, conforme a qual

Juiz na forma do Cap. utfamtf he prohibido aos Clérigos

§ ut Laici, defentent.excommu^ o uzo das armas.C.ckrici
y
de vi-

me, inferindo
,
que o Miniftro ta & honeftate. E quando a

Secular os naõ pôde privar Ley Civil põem pena nos ca-

das armas, e que quando ifto fos prohibidos pelos Cano-
fe executar fecõmette Sacri- nes no feu foro, he a difpoíi-

]eçr\ojr/xta.Cap. Nuper. de Sen- çaÕ vai ida ,• como refolve Git-

tent. excommunic. dd. m cap. terreslib. i.pratlic. cap. 12. n.

giwvamen eod. tt, Êf facit. Cap, 4 . Bobada, lib. 1 . cap, \%,n.66.

Placa
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Placa inpraxi.lib.i.c.i.n.14. zellas; e ficaria grande defi-

/
/

Aufrer. depotefiat. fiecuL reg.

i.n.zi .fallent. 13. Cajfan. m
confuetud. § j. n. 75. Meno. de

arbttr. Centur.^. Itb.i.Caf.^y^.

«.31. Pallatms in rub. § 44. ».

\yCovarr. kb. 1. variar, cap.

20. /#/z/7. C3
5
praticar, c. 33.

^. 7. Garcia de nobilttat. gl.ç.n.

5 3 . Azeved. tt. 13. //£. 1 . 7^0-

^>//. Tiraquel. de nobihtat. c. 20.

?/. 67. Epifcopus Redm de Ma-
jefiat. princip. verbo nec armis

l.p. #. 163. Farm. i.tom.tt.

de Inqwfitione q. K.n.yó.Mar*

ta. caf. 7. n. 4. e he a razão -

y

porque quanto ao ponto da

defenfaõ publica , da qual íe

trata prohibindo as armas

gualdade entre os Seculares,

e Ecclefiafticos,que huns per-

delíem as armas,eoutrosnaõ;

devendo a Ley geral íer com-
mum a todos: e ficara fendo

a Ley illuforia, e induzindo

huma perplexidade
,
que íe

tomaííe ahú mefmo Clérigo

o Arcabús íincoenta noytes

continuadas, e logo pela ma-
nhã fe lhe tornaííe adarga-
ra lho tornar a tomar a noyte
feguiate -

y
fendo mays conve-

niente
,
que a arma defeza íe

tome , a qual naquellas horas

he couza prohibida , fem ref-

peito à maõ , em que fe acha

;

como nas couzas prohibidas

naquellas horas, tanto com- reíblve Guterres 4. p.c. 38. n.

pete a defenfaõ em refpeito 20. & Izb. 1. pra&ic. q. 12. ti.

do Leigo , como do Clérigo^

que ambos faõ Cidadãos , e

membros daquella Republica,

de cu j a confervaçaõ fe trata

:

e naõ fica fendo adequado

meyo de defenfaõ,que ao Clé-

rigo fe lhe tome fomente o

uzo das armas
,
porque naõ

íè alcança com iífo o hm, que

íe pretende ; quando os Clé-

rigos,fabendo que naõ podem
perder as armas, as trariaõ de

qualquer qualidade que fof-

fem , entendendo ,
que ao ou-

tro dia lhas haviaõ de tornar,

5 . Placa de deitais 1 . tom. c. 8

.

n % 25. Mexia depane Conclufl

$.n. j8. dondejuftiífimamen-

te a noífa Ordenação liv. 1. tt.

1. § 16. mandou, que eftas

armas naquellas horas feto-

maífem aos Clérigos, confor-

me a opinião de muitos,e gra-

ves DD. deixando a opinião

doutros
,
que fentiaõ

,
que

neftes cazos os Clérigos po-

diaõ naõ fomente fer defpoja-

dos das armas, mas ainda os

podiaõ condenar em pena de

as trazer; os quaes refere Pia*

arrifeando taõ pouco em tra- caubifnp.n.16. Bobad.d.c.i%.
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num. 6y, entre os quaes he o

mefmo Bifpo Redin. num. 166.

que o prova com excellentes

fundamentos , e fua opinião

em rigor parece mais verda-

deira , e polas razoens que re-

fere íBobadilla à n. 71. pofto

que a noffa Ordenação fegue

a mais pia , e a do meyo ,• em
que bem moftra,quanto abra-

ça fempre a igualdade.

24 E nefta matéria ha

huma Concórdia DelRey D.

Joaõ I. que diz affim. EdenaÕ
trazerem armas hegeral a todos

os do Remo , como /u/b ditto he
,

porem que lhe naõ tolho
,
que as

levem
,
quando vaofora da vala

direitamente
,
para hirem feu

caminho > mas na villa nao -

y
e

quando vao às Matinas nadas

devem trazer
,
poys he ordena-

do a todos
,
que as nao tragao,

por tirar os arroldos , e muitos

males
,
que fe dello feguiao. E

fe osLeigos as nao trazem
y
mutto

mais as nao devem trazer os Clé-

rigos
,
porque por Direito Canó-

nico lhes he defezo ,
que as naõ

tragao. De que foy tirada a

Ordenação hv. j. //.80. § 11.

Meno. caf. 3 94. à n. 3 3 . Covar.

Praclic. c.
3 3.#. 7. mfine.

25 A fegunda duvida
,

que íe me ofFerece, hefobreo
que V. Paternidade diz n. 34.

aonde refolve
j
que a razaõ

r
iaflica , e Temporal. 1

7

porque os Reys naõ podem
com pretexto dejufta defen-

faõ acodir aos vafTallos , op-

primidos pelo Juiz Eccleíia-

ftico, he
y
porque verdadeira-

mente nefta defenfaÕ fe con-

íidèraõ| actos de jurifdiçaõ

,

que o leigo exercita na Cau-
za Eccleíiaftica, de que he in-

capaz • e advertindo V. Pa-

ternidade
?
que fe refponde a

ifto com dizer
,
que os Reys

nefta matéria por via deíub-

íidio extraordinário acodem
aos vaífallos, chamando aíi

os autos
,
para informação

fomente do fado , de que por

clles hade conftar; diz V. Pa-

ternidade : Sedvidenturprofe*

Bo verbis ãludere
,
quid enim

ahud efljudicialiter proceder

e

,

nifi^advocata caufa
y
illampubli-

ce examinar

e

, &fententiam m
dia cum authoritate ferre • hoc

autem facit Judex fecularis m
illo articulo

y m quo defenfurnem
prabere dicit. Do que V. Pa-

ternidade colhe
,
que porque

os Miniftros DelRey mandão
vir os autos do Eccleííaftico,

e daÕ nelles determinação
,

mandando levantar a Força

,

que realmente exercitaõ ju-

rifdiçaõ publica naCaufaef-
piritual , de que faõ incapa-

zes.

E parece
,
que fe naõ po-

* * C de
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de ifto fuílentar, porque he vas dadas pelas partes de fora

couza recebidiílima, que em delles
, que muitas vezes po-

todos os Reinos, em que fe diaõ fer falias -e fó cré aquillo

conhece deílas Cauzas
,
por de que confta por fe publica

razaõ da violência, fe naõ co- dos officiaes
,
que os criàraõ

,

nbece judicialmente , mas epoftoquefe examinem, naõ
por modo extraordinário de he em ordem a conhecimen-
defenfaõ , efubíidio; ex Au- to ordinário, mas para feal-

frer.de poteft.fecul.reg.i.Ca- cançar o fado, de que naõ
rolusde Graffal. kb. 2. cap. 16. confta , mais que pela queixa

infin. Olibanus dejure Pifei c. da parte : o qual fado , ainda

-^o.n.^o.Sefe de Inhibitto. c.%. nas couzas efpirituaes , fe re-

§.-$.num. 41. CevaiVos 4. p. in puta por coufa fecular , de

Rpiftola n. 31. Navarr, in cap. que o leigo pode conhecer: ex

Cum contmgat 1 . remed. recup. Barbofa in l. Titiaff.foi. matrt,

remed. 3. n, 356. Azeved. hb. n. 20. Meno.de retinend.iemed.

z. tt. 6. lib. 1 . recopil. Gutterres 3. q. 52. n. 3 23. & derecupe-

de jurament. confirma, i.p.c. randa remed. ij. n. 5. fe
5
2 1 2*

20 . n. 16. Humada ml. 13. //. BobadilL hb. 2 . c. %.n. 141. lit,

1 3 . part. 2 . gl.4. Vival.in Can- A.E como neftes cazos íè tra-

delabro in explicatione Bulia c. tadever,feo Juiz fez violen-

5-4./?. 102. cia no procedimento, que te-

E poftoque V. Paterni- ve, porque aííim pôde a parte

dade confidera
,
que nefte fazer Força , como o mefmo

Reyno fe conhece ordinária- Juiz. C. conquerente de rejlit.

mente, porque fe vem autos,

e

fpol. Meno. 8. remed. recupe-

fe dà fentença -

y
com tudo fe rand. n. 8. Bóer, ;/. 238. #. 1.

V. Paternidade vira miúda- Rolandusconf. 6.n. 34- lib. 2./.

mete efte modo de proceder
, 3-§. 1 .ff.quod. rnetus caufa • em

e os autos, e termos delles, tanto que fe o Juiz proceder

conhecera, que quando, fe de fado, fe lhe pôde refiftir

,

mandaõ vir ao Juizo da Co- como a peífoa particular, /.

roa , naõ he mais que para prohibitumC. de jurefif. lib.u .

huma pura informação do fa- Meno. ubifup. n. 9. Ord. lib. 5.

do , de que as partes fequei- tt. 36. in princip. e daqui naf-

xaõ , de que os Reys naõ que- ce
,
qne para fe verem eftes

rem, que lhes coníte por pro- procedimentos , e violências,

fe
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fe mandaõ vir os autos, e fe luas Cenfuras , nem procedi-

examinaõ ; tudo em ordem à mento ,
que he o modo mais

defenfaõ extraordinária : e a- apto para defender a jurip

inda que algumas vezes nefte dição temporal : Ex Bart. in

conhecimento do facto fe in- /. unic inprincip. ff, fiquis jus

volva Direito
,
por fer necef- dicenti. l.fedetji. §. pratorem.

fario para decifaõ daCaufa da verf.fedfi. ff ex qq. cauf. ma»
violência , nem por iíío fica o jores. Ord. livr. i. tt. o.§.i i. in

conhecimento ordinário , e fin.&tt. 12. §. 6. E em cazo

de Direito; porque eftes actos que o Juiz Ecclefiaftico naò

fe haõde regular àfuofinepro- queira cumprir a primeira

ximo , do qual todos recebem carta rogatória , íê paífa fe-.

fuás difTerenças ex Bart. in L gunda ; e quando com ambas
ambttiofan.iy. ff.de decret. ab nao defifte da oppreííaõ , e

ordine faciend. Navarr. in cap. violência (que fupponho, que

cum mtmfter n. 10. foi. 29. ha , fem a qual o Juiz da Co-
26 E nefte Reyno eftà o roa naó podia chegar àquelle

negocio mais fem duvida po- termo ; e fe o fez , elle tem a

la Ordenação liv. 2. tt. 3. e 4. culpa ,
que he injufto , e nao

ibi : Nao. como Juiz , mas como a Ley ,
que he jufta ) entaõ fe.

Rey , e Senhor , temos obriga- manda pafTar à parte huma
çaõ&c. que faó palavras, que certidão dos autos com o
moftraõ

,
que os Reys , como teor de ambas as cartas roga-

Reys,conhecem, e naõ, como torias na forma da Orden.

Juizes , "Cevallos 4. p. q. 1 . n. liv. 1 . tt. 1 2 . § 6. e tt. 40.§. 1

.

120. fe
3
inRpiftolan. 33. aqual certidão fe aprezenta

E ultimamente feenga- ao mefmo Príncipe , repre-

nouV. Paternidade em dizer, zentado no Supremo Tribu-
que fe dá fentença judicial : nai dajuftiça,aque pelamef-

porque ,conftando da violen- ma Ley eftà commettido efte

cia , fomente fe manda paftar Conhecimento,e nelle fe paf-

huma carta rogatória para o fahuma carta
,
pela qual fe

Juiz Ecclefiaftico , porque chama o Prelado, ou Juiz Ec-

ElRey lhe roga , e pede
,
que clefiaftico, aonde de novo he

dehfta da força
,
que faz afeu ouvido como Juiz da Caufa,e

vaííallo , declarando,que fe o Procurador da Coroa ,• e dif

nao fizer, lhe naõ guardara putafe por modo derevifta a

k C ij Caufa,

\
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caufa, efe votanellade novo pecial ordem fua , dequeha
pelos Dezembargadores do huma caTta de fua Mageftade
Paço ,

que fempre coftumaõ de 4. de Mayo de 61 1 . e outra

fer as pefloas demais letras, de 16. de Novembro do mef-

e experiência, edemayorau- mo, que anda no 3. livro do
thoridade, que tem as letras; Paço foi. 1^8. verf poftoque

efe toma aííento le as cartas

foraõ bem ou mal paliadas,

mandando
,
que ou as cartas

fe cumpraõ ; ou fe naõ guar-

dem
,
porque realmente naõ

houve violência : e efte meyo
de chamar os Pi dados nos ca-

zos, em que convém,he meyo
approvado por Dii eito,como
ordenou também a <Ley de

Cajlella Bk i.tt, 1. Á4. recopil,

& Ub. 3 . tt. 1 . /. 2 . Palactus m

em Caftella fe naõ guardaõ
tantos pontos nefta matéria

;

ex Salzed.

27 Donde fe colhe, que
naõ he jugar de palavras , co-

mo V. Paternidade lhe cha-

ma j verbis tlludere-. que na Co-
roa , fe naõ daõ íentenças

,

porque quem dà fentença ,

naõ roga , fe naõ manda , e

executa ; e ainda que alguns

digaõ, que o rogar doPrin-

cap, §. 4a . n. 49, Oldrad. conf. cipe he preceito ex Bobada. L
83. e //. Paternidade nefle me/- 2. c.i%.n.6$> todavia efte pre-

mo cap. 34. n. 16. E depoys de ceito he de urbanidade
,
por-

tomado efte aífento, fede to- que fica fendo deícortezia ,

do o Juiz Ecclefiaftico, feen- que oíubdito naõ obedeça a

durece, depoys de notificado, íeu Rey no que lhe manda
íè lheoccupaõ astemporali- juftamente , fendo de Direi-

dades , efenotificaõ os cria- to, que para haver fentença

dos o naõ firvaõ , naõ felhe

entrando porem em fuás ca-

zas ,- e ultimamente fe proce-

de a defnaturamento , e fe

lançaõfóra do Reino: eain-

daque ifto fe pratique con-

tra os inferiores , todavia os

Bifpos , naõ fe chega em elles

a efte ultimo termo , fem pri-

meiro fe dar conta a Sua Ma-
geftade , e haver para iíTo ef-

he neceílario tela judiciaria

de Author , e Reo , c.form, de

verborum^ § m omm. Lamberú*
dejtirepatron. hb . i.p.i. g.

1 1 . prmc. art. 4. n % 1 . Rota d.

166. lib. 3. /a. 2. & 3. diverfo-

rum. E ultimamente fe pôde

fazer execução do que fe jul-

ga
,
que nefte cazo naõ ha , e

naõ fica fendo verbis úludere
;

poys nefte cazo naõ ha Co-
nhecimento
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nh ecimento judicial ordina- zes, que entraõ nas matérias,

rio , fe naõ defenfaõ, e fubfi- cjue naõ faõ fuás j nem lhe to-

dio , metendo ElRey a maõ caõ : enaõfazmao oTribu-
entre feus vafíallos , como nal naõ ferem os miniftros

bom Varaó
,
para quietação bons , nem injufto

, porque
de íua Republica: como fenaõ elles o fejaò > nem eíía he
pode dizer , cjue exercita ju- a tencaõ do Rey $ e feria con~

rifdiçaõ hum homem ,
que dinar a Caufa por o íucceíío

por lua authoridade, vendo naõ fahir conforme a ella. Se-

muitos em revolta , e com as ja tudo igual , íejaõ os Minif-

maos nas armas, femeteen- tros , e o Tribunal jufto, que
tre elles, e fe informa de quem o cõtrarioferá arrifcar o Rei-

teve a culpa $ e aquetles re- no , e as alrras ; eeíía he a

prebende, mandando a efte, razaõ
,
porque naquelles of-

que fe recolha , e àqueíle que ficios fe deve ter grande cui-

defifta do que queria comet- dado, que os occupem os me-
ter j e por fua authoridade , e lhores letradas da Caza, e de

qualidade lhe obedece todos

;

mais inteireza; porque íaõ

porque poftoque nos Reys dous olhos da Relação; efco-

haja ambas emmayorgrao, lhendo-fe para efte cargo cõ

com tudo naõ differem oster^- grande attençaõ ao bem co-

mos,com que acodem âs For- mum.
ças, dos termos de hum bom, 28 A terceira duvida he
e excelléte VaraÕ,acujo car- fobre o que V. Paternidade

go eftà pofto o governo poli- diz #. 1 8. aonde refol ve
,
que

tico. os coftumes antiguos neíias

Nem pôde obftar a ifto o matérias da Coroa, fe hade
queda outra parte fecoftuma entender

,
que nafcèraõ do

dizer nefta matéria, ehe,- que privilegio do Papa
$
porque

no Juizo fecular muitas vezes doutra maneira os naõ pode
excedem nefta d efenfaõ , co- haver , e que affira por íiiana-

nhecendo de Caufas , de que tureza fícaõ revogáveis, co-

naõ podem , e aonde naõ ha mo he o mefmo privilegio
,

violência , a que a codir; por- que o Superior concede a feu

que ifto naõ refpeita à juftiça íubdito.

da Ley, e do Tribunal da Co- Certo, q naõ acho fahida

roa, fenaõ o defeito dosjui- a efta doutrina , nem alcanço

i bem

t

\
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bem, como ifto fe pôde conci- cionavel, e durar pelo tempo,

liar
,
que o coftume tenha ne- que he neceííario

,
para fer

ceííidade de privilegio
;
fendo prefcripto , e derogar a ley

coufas taõ diftantes huma da politiva j e fegundo a mate-

outra, e que fe medem por taõ ria,em que cahir, agora baila*

differentes princípios: porque raõ dez annos para derogar a

todos os acios
,
que fe leguem ley humana , outras vezes

ao privilegio , dependem da mais tempo,e algumas imme*
fua primeira caufa, e faõ em morial

,
quando forem taes

continuação da licença, ou as coufas
,
quefenaõ poíTaõ

exempçaõ
,
que o privilegio poíTuir fem privilegio do

deo
j
privando , e derogan- Príncipe,

do a ley comum a todos ,• e 30 Porém naõ eftamos

efta multiplicação de actos nefte cazo, nem para os nof-

naõ altera efta qualidade, pa- fos coftumes começarem , ti-

ra que paíTe em coftume, fe- vèraõ neceíTidade de privile-

naõ quando, perdido o privi- gio algum -

y
porque fe fuppu-

legio, enaõ conftando delle, zermos,que houve privilegio,

fequerprovar com o coftume, e queouzo,que temos, teve

euzo immemorial,que o hou r nafeimento delle , fera força-

ve naquellas coufas
,
que fe do dizer

,
que o Papa o pode-;

naõ podiaõ adquirir fem pri- rà derogar
,
quando exprefTa-

vilegio. L. 3. §. du&us aqu<e mente o faça ,• como V. Pa-

ffi.
de aq. quot. & aftiva. Po- ternidade infere n. 18. porque

rem nefte cafo o coftume fer- foy vifto naõ tirar de íi o po-

ve de prova , como fe fora der que tinha, masdelegallo

hum inftrumento; porque en- em quanto lhe pareceííe; por-

tre os modos de provar legiti- que nelle ficou o mefmo po-

mo, fe conta o tempo, euzOj der inteiro, e confervado ,.

e coftume limitado a termo poys naõ pôde abdicar de li

certo, ouimmemorial. em todo ajurifdiçaõ Eccleír

29 Naõ fe colhe porem aftica. Ex Feím. in cap. novit.

daqui
,
que para fe poder in- de judiem, n. 8. E V. Paterni-

troduzir coftume , feja necef dade o refolve n. 16.

fario privilegio
j
porque oco- 31 A razaõ de naõ ha T

ftumenaõ té necerTidadc,para ver neceífidade de privilegio

começar, de mais
, que fer ra- he clara

,
porque nefte Reino

/ naõ
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naõ conhecem os Reys de ne- he de Direito Divino , ou Hu-
nhuma caufa efpiritual , nem manorE herefoluçaõrecebi-

Ecclefiaftica , nem ainda cri- da, que os Clérigos faõizen-

minal , de algum Clérigo, ou tos de Direito Divino nas Cau*

pefToa Ecclefiaílica j loco- ias efpirituaes
,
por ferem de

nhecem em alguis cazos ci- Ordem íuperior
,
que em ne-

vilmente movidos, em que nhuma forma podiaõfer fu-

eftas pelToas faõ partes : e ifto geitas a Leys humanas Gl. m
porque affim fe uzou defde o cap. Imperatorverb.& difcuti.

tempo
,
que efte Reyno fahio yó.dift. Gl. tn c. ^uemquamde

do poder dos Mouros. Cenftbuspertx. ibijverbo divifio

E porque efte artiguo he probatl. 56. tt. 6. p. i.ubi late

de muyta confideraçaõ ,
pe- Gregorws Lucas de Penam l.i.

lo que V. Paternidade nelle C. defabri. lib. 10. Covarr. de

refolve , e nos números fe- Sponfalibus.i.p.cap.%.^.fin.n.

guintes
,
poftoque naõ fallaõ 3. Rebuf. 3. tom. Conflitutw. tt.

com efte Reino direitamente, ut Laici non conveniantur coram
com tudo o fentido das pala- Rcclefiaf. Glof. única, num. 1 5,

vrashemoftrar,que falia com Azeved. m l. 10. tt. 1. //£. 4.

nofco, afíím pelo que do dif- Recopil. n. 43. Farin.tt.de In-

curfo do Capitulo fe colhe
, quifitio. q.Z.n. i.

como pelo que diz nofim dei- 31 E quanto às Caufas
le, do que nefte Reino fe faz,- Criminaes, e Civis de bens
naõ fe conformando como temporaes, hecommum opi-

que vè uzar , e praticar em niaõ
,
que faõ izentos por

feus Tribunaes > he neceífa- Leys Civis , e Canónicas. C.

rio moftrar primeiro, q baft a- continuada? per tot. 11. q.i.cap.

va aos Reys o longo uzofem utfiClerici de Judie, c.qualiter

outro privilegio:fegundo,que eod. cap. 1. de foro comp.c.fi
nefte Reino alem do uzo ha Judex Laicus de fent. excom-
eípecial Concórdia em todas munic. in ó.auth.ut Clerici apud
as Ordenações , de que uza- próprios Epifcopos.$.i.& auth.

mos. ftatuimus. C. deEpifcop. &Cle-
E quanto ao primeiro ríeis. cap. clericis. efententiam

ponto, pende de vermos
, fe a fanguims.ne Clenci velMonachi

exempqaõ dos Clérigos m Ci- cap. in Archiepifcopatu , de ra-

vãibus , e nos bens temporaes, ptor. Aufrer m repetit. Clement.

4
1. de
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i. de Off. Ordin. Bóer. d. 59. fin. verf. 1. infertur.

Qutleim. in c. Raynucius. verbo,
3 3 Com tudo nas cau-

uxorem.z.n. 322. 6^410. de fas civis, e temporaes, naõ

teflam. Laurentius intraB. in vejo quem duvide , cjue faõ

quibus Judexfecularis cognofcit izentos de\ 'Jure
rhumano

m9
e

de perfonts & rebus Clericor. ». alem de todos os DD. cjue aci-

103. vol.y. traBatuum. Caffan.

inConjlttutio.Burgund. regul. 1.

§.5. verf.fe ilnegrace. Covarr.

praBicar. c. 3 1 . n. 3 . Clarus in

praB. %-fin. q> $6.n. 1. Men-
chacadefuccejjio. creatto. lib.^,

§. ii.limk. 17. ». 58. Tiber-

decian. in traB . Criminal, tom.

1 . lib. 4. c. 9. àprincip.Gregor.

in Sintagma, z.p.lib. 16. c. 1.

n. 34. & 3. p. hb. 30. c. 11.».

ma citei , efta mefma opi-

nião he recebidiííima pelos

Theologos
j
porcjue foy de S.

Thomas adRomanos i$JeBio.

1. Henricus quolibet. 9. ^.31.
Almayn. m 4. difimBion. z^.q.

1. aonde diz , cjue hecõmum
opinião dos Pariíienfesje toda

a claííe dos Theologos mo-
dernos fegue o mefmo , como
fe pôde ver de Medina de Re-

1 8 . Farm. de Inquifitione q. 8

.

fiitutione q.15 .ViBoria releBio-

E quando nas Caufas ne í.depotefiate Ecclefiaf.q.6.

criminaes digamos, feguindo concl. 2. Soto in 4. d. 25. q. z.

a mais pia opinião
, q os Cie* art. 2. Ledefmius i.p. quart. q,

rigos faõ izentos de Direito 10. art. ^.concluf.i.&^.Pa-

Divino • e que naõ podem fer latius in^.d. 2 5. ^///^. 3. Salon.

julgados pelos Juizes Secula- 22. q. 67. art. 1. controrerf. 1.

res em tanto
,
que nem o Pa- c. 4. Banhes ibi n. 2. Alberius

pa poderá difpenfar niíío por Pigius hb. j. Ecclefiafi. Hye-
rarch. 17. a eftes fegue Jan-
fenio cap. 69. concordue.Mchn.

1 . de juftitia. difput. 3 1 .Henri-

ques, hb. 7. de Indulg. c. 24. E
dos Canoniftas , depois de

/

fer Direito Divino Moral , e

naõ Ceremonial ; como diííe

a Gloff. in cap. Imperator, 9 6.

d. c.funt quidem ij.q.i. Sycul.

in cap. i. de majorit. Foiler. de

Cenfibus. fubtt. 6ffubmiffio. c. muitos , o mefmo Papa Inno-

numquidn. 1 . Caffaneus in con- cencio no cap. 2 .de Maiontat. fêf

fuetud. Burgund.rub. 1. §. j.n. obedi. Covarr. praBicar- c. 31.

afi.gl.fe ilnegrace.Borzel. rub. que era Bifpo Eccleíiaftico
; e

1 1 . §. videndum lit. QjfoL 1 6. com tudo aírirma
,
que efta he

Rebuf. inConcordatis tt.ult. ad a mais verdadeira opinião;

i que
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que tanto .pôde â verdade. rit. & obed. Speculator, m tu

34 E fendo efta verdade de competente Judie, addtt. § é

taõ recebida de todos , e con> generaltter. n. 1 6. Zabarela tn

firmada com tantas authori- cap. perpendimus defenterit.ex'

Jades , naõ fey , como V.Pa- communi. coL 7. Aufrer. d. Clc-

ternidadé Lib. 4. de Immuni' ment> i.n.yi.Guilelmus mcap.

tat.Ecclef. c. 8. n. 9. inclina
,

Raynutim.verb*& uxorèm 1. n.

que efta exempçaõ he deDi- 134. Boff.inpraBic. tt.deforo

reito Divino , allegando para compet. n. 141. Covarr. dx.^ 1

»

iiío humas Glofas, que dizem n. 4. Pas inpraBic.z.tom.pra*

o contrario j e o mefmo Na- lud. i. n. 4. Belluga rub. 1 1. §«

varro, que V. Paternidade alli videndum. n. n. Tiber. 1. toni*

cita,fe reftringe aos cazos cri- criminal, lib. 4. cap. y.num.66,

mes ; zRebuf. diz o contrario Dequebemfecolhe,^[,poys o

do para que he allegado, ibi; Papa pôde difpenfar neftes ca-

Pr<eterea eúamfi Clerici deju- íbs,e prohibições,que tudo he

re divino non ejfent exemptt y
ta- de Direito humano: porque

menper Papam potuerunt exU no Direito Divino naõ ha dif-

mi: em que claramente mo- penfaçaõ j eallim naõ temos

ftra, que foram izentos pela necelíidade de uzar da íolu-

Ley Canónica.E quando mais çaõ
,
que V. Paternidade dà

abaixo, no verf. i.infertur, diz no meímo livro , cap. 5. n. 10.

que o Papa naõ pôde tirar o que efte Direito Divino, em
privilegio do Foro

,
porque quanto ao modo, ficou fubor-

he de Direito DivinOjtrata do denado a Pedro , e aos mais

cazo,em que o Papa quer tirar Succeíibres, paraque nouzo
efte privilegio de todo, fomet- delle , aííim da parte da

tendo todos os Clérigos ao peííoas, como das couzas, re-

Forofecularj que he contra cebefle alteração, pela ordem,

Direito Divino , naõ haver que o Papa lhe deíTe j e que

diftinçaõ
;
deftes dous Eftados: -aííim por efte meyo difpenfa

,

mas alli mefmo conferia
,
que diminúe , altera, e reftrin-

fe todavia o Papa quizeíTe em ge efte privilegio. E verdadei-

alguns cazos tirar oprivile- ramête, que tenho para mim,
gio do Foro,o podia fazer,co- que defautorifa asfeiencias

i

mo também diífe Felino in que opinioetis taÕ recebidas

,

cap.fi quis , inprinctp. de maio* e taõ aífentadas pelos Santos,

* D ep/?* \
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e pelos Doutores, feconfutem e todavia pelo coflume ad-

com fundamentos pouco foli- quirefe a propriedade daquel-

dos, quando com as novas in- le Direito, e naõ ío o uzo;
terpretacoens fe abre cami- como diftingue Azevedo na
nho para deftruir , e defcõpor Ley 4. tt. 2. num. 2. nov. reco-

o que por tantos feculos o pil. Curta Pifan. lib. 1. cap.

mundo ohfervou : como feria 13. n. 7. e daqui nafee, que o

feagoraíeintrodufiííe
?
qaizê' coítume fe revoga com mais

çaõ dos Clérigos no temporal dificuldade,

era de Direito Divino ; de que 35 Donde fe fegue
,
que

logo era forçado, que diíTeíTc- como os Reys eftivelTem em
mos

,
que o conhecimento, coflume immemorial deuza-

que os Reys tem , aíílm nefte rem deites,e outros coílumes,

Reino , como em outros , foy que naquelle primeiro tempo
contra Direito Divino j e que fe obfervavaõ ,• e depois, ha-

por afiim fer lhe foy neceífa- vendo duvidas entre os Reys,

rio privilegio
,
parao modo, e Prelados, vieííem a com-

e uzo daquelle Direito,- eque porfe , largando muitos dos

eíle o pode o Papa derogar , e cazos , de que eftavaõ de pof-

queeftà derogado pela Bulia íe , contentando-fe com al-

da Cea
;
podendo- fe feguir guns , de que fizeraõ Leys , e

daqui revoltas , tratando ca- Ordenações ,- naõ fe pôde di-

dahum de defender o que zer, que os coílumes, em que

poíTue : fendo aífim
,
que naõ fiçàraõ, os tem por privile-

ha razaõ foli da para o dizer

,

gio
;
poys os podem ter, aífim

e era mais cõveniente em ma- porque os Reys tem efte po-

teria,que tem tantas opiniões, der, comohe nas Forcas, e em
e taõ varias, feguir o que fem- outros cafos femelhãtes,por-

pre fe coílumou , confunr que o coítume podia em al-

dindo , e ajuntando priviJe*- guns cafos particulares limi-

gios , e coftumes , fendo ca- ta* eíla exempç.aõ ,- ou para

dahuma deitas couzas diver- melhor dizer, impedio
,
que a

fas em feus fins
,
porque na ju- nova referva dos Cânones naõ

rifdiçaõ adquirida porprivi- obraífe naquelles cafos par-

legio naõ compete mais que ticulares , nosquaes feguar-

o uzo delia , como V. Pater- da ainda o Direito antiguo , e

nidadediz d. cap. 34. n. 16. as opiniões comuas dos DD.
com
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com as quaes teve o coftume ci

y
de Judie, que he dos Gano-

do Reino principio hábil, e nes modernos , acjuelle texto

Canónico. E poftoque o Papa naó prohibe
,
que em cafos

depois feguiííe outra opi- particulares poíía o coftume

niaõ , e dilpuíeífe em outra fazer, que fe diminua o pri-

maneira, revogando os coftu- vilegio do Foro ,• poftoque

mes gravofos à Igreja, (como prohibe
,
que em comum, em

pôde e V. Paternidade re- refpeito de todos os caíòs , e

íolve De Legibus cap. 7. n. 14. peííoas, naõ poíía fer j e aífim

infin.) com tudo ifto hade en- entédeo aquelie texto o Dou-
tenderfe nos coftumes

,
por- tor Luis Correa,dando poftil-

que de novo contra a prohibi- lafobreelle, e fegundo aju-

bi^aõ dos Cânones fe intro- rifprudencia aííimfedeve en-

duz alguma coufa
,
que orTen- tender,

de a liberdade da Igreja
;
po- 36 Donde naõ acabo de

rèm naõ pôde ter lugar no entender, como V. Paterni-

que os Reys tem , como pro- dade no mefmo cap, 34. n. 16.

prio, pelo coftume antiguo, diz, que a razaõ, porque o
que podia derogar a Ley po- Papa pôde revogar fempre o
íitiva, e humana; porque ain- que concede em matéria de

daque o coftume naõ podeffe jurifdiçaõ , he
,
porque nun-

obrar para em hum Reino os ca pôde tirar de íí o Supremo
Clérigos todos* ferem fugeitos Poder,allegando Felm.no cap.

ao poder temporal, comtu- novit.de Jud.n. 8. porque neftes

do pode obrar para que certos cafos , em que o Papa , ou por

Clérigos, e em alguns cafos concórdia , ou por coftume

fomente o fejaõ : comotam- permittio,q algum cafo ficaf-

bem poftoq o Papa naõ poífa fe fora da prohibiçaõ dos Ca-
tirar o privilegio do Foro Cie- nones , naõ alheya o Supre-

rical de todo , pôde com tudo mo Poder da Igreja
,
que faÕ

em algús cafos remittillo,co- os termos em que falia Felino,

mo refolvem os DD. que aci- q o Supremo Poder he inali-

rna citey j c Cajhlho d. Bobadi- enavel
;
porque he abfurdo ,

llahb. 2. c. 18. ân.^z.Gregor. e contrariedade, que oPrin-

Lopes. /. t 3. tt. 13.^/. Af.verb. cipe , fendo-o ,
parle ao fubdi-

Confuetudo.part. 2. efe olhar- to o Supremo Poder : e fem-

mos com miudefa o cap. Cleri* pre fe entende por mais largo

è D ij que
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que o conceda, ficarlherefer- n.$i. Roland. ccnf. i.à #.137.

vada aquella parte
,
que rei- lib. i. Ord. d. §. 10. ibi : que a

pòd eâ Suprema Superiorida- naõpòde detodo tirar. Bait.

de , como íaõ appellaçoens, e tn l.fin.ff.de offciopr^fid.Qovr-

qucrellas, reviítas, e as mais tudo,quãdo fetrataííe depref
coufas deita qualidade. crever izenlaõ total , naõ fi-

E aindaque diíputando cando fubdito, bem íe pôde
eftaqueftaõ, tiraõ varias re- prefcrever o Supremo Poder

,

íoluçoens fobre o modo , com como reíolve Covarr. e os

que íe prefcreve c5tra osPrim fupra citados,

cipes. Covarr. reg.poffeffor.i. E ainda que eítefegundo

p. §. 1. n. 7. Bart. inl. hoftesff. membro
,
poíla ter lugar em

de captwis n. 6. multt relati a refpeito dos Principes fecula-

Felin. tn c.cumnon hceat.n. 10. res , comtudo nunca o tem em
deprafcrtptto. Aymon. de anti- reípeito do Summo Pontifi ce,

quitai, ^.p. cap. materta.n. 73. cujo Poder Supremo nem elle

Balbus i.p. \.n. 11. Sf 14. Ca- o pôde tirar definem outrem

ftaldus de Imperatore q.^.àn. o pôde prefcrever contra elle.

12.0 mefmo Covar. in reg. pec- Glof. 2 .in cap. 1 .de Cleric.<egrot.

catum 2. p. §. 9. adfin. Gabriel» lib. 6. gl. 4. ver/, nec aliquis. in

lib. comun.fub tt.deprafcriptio, cap. volumus 16. q. 4. Innocen-

q. i.Jaf. ml. Imperium n. 20. centiusincap. bon. 2. de pofu*

ff.
de Jurifd.om.Judie.Peres ad latione pnelator. Abb. Êf Felin.

I. 6. tt. 13. lib.
3
.Ordma.Valaf n. 1

.

pofl glof. 3 ,m cap.cum nebis.

deJureEmph. q. %.àn.iy. 14.Jeprafcr1pt10.Abb.incap.ad

Ord. Itb. 2. tt. 4J . §. 10. audientiam 1 4. illo tt.n.ult. Jaf
37 He mais recebido

,
21. Balbuf. 10. Aymon. 73. ubt

que o fubdito contra feu Prin- fupra. Porque como o Papa
cipe naõ pôde por coftume, feja Paftoruniverfal , e único,

ou preícripçaõ adquirir oSu* do qual todo o poder efpiri-

premo Poder. Por fer contra* tualfe deriva cap. ita Dommus
riedadeizentarfe daobedien- 19. d. c. fignificafti in fine y

de

cia do Key , e fer fubdito,- por- eleffione. Extravag. unam fan'

que nem o Príncipe o pode ti- Bam tn prmctp. de maior itat,

rar de fi
,
porque nelleconíí- quem pretende prefcrever cõ-

fte a forma, e eífencia da Ma- traaquclleSupremo Poder,ou

geftade Real. Valaf ubi fupr. fe confeíía fora do grémio da
!greja,

/'
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Igreja , ou nega o poder do

mefino Papa. E daqui nafce

,

que naõ pôde eximir a nin-

guém de íua Jurifdiçaõ Supre-

ma. Joan. Andr. incap. cum

inflantia de cenfibus. Felm. tn d.

c. cum mn hceat , mfine , e os

textos
,
que permittem pref

cripçaõ contra a Igreja Ro-
mana

,
procedem nas Caufas

de outra ordem , e naõ no Su-

premo , e Univerfal Poder
,

que em íeu Vigário ha.

38 Donde fe conclue
,

que o Supremo Poder do Papa
naÕ cõfifte , em q em hú cafo

particular naõ goze o Clero

de Portugal do privilegio do
Foro ,• nem niíío felhedimi-

nueaquella dignidade fupre-

ma , em que os Reys o reco-

nhecem
,
que elle naõ pôde

tirar de fí j e aííim fe ha de

entender Felino , e naõ fe pô-

de applicar ao cafo , em que

o Principe pretende
,
que ne-

fte cafo , ou naquelle fe remi-

ta , ou naõ tiveííe lugar a re-

fervaçaõ dos Cânones*; por-

que neftes cafos pôde ter lu-

gar o coílume racionavel : e

he coufafem duvida bem en-

tendida o que diz Felino d.

n. 8.

E quãto ao fegundo pon-
to

,
que as leys defte Reino

eftavaõ concordadas com os

r
iajtica , e Temporal. 29
Prelados, e confirmadas pe-

la Sè Apoítolica , fe moíira

na forma feguinte ,• e mais

abayxo hiraõ as mefmas Con-
cordias , aonde fe podem ver.

39 E vindo a cada Or-
denação em particular -

}
a Or-

denação Itb. 1M.9. §. 12. fo-

bre as Forças notórias , a que

os Reys acodem no Tribunal

da Coroa , foy tirada de hu-

ma Concórdia feita com El-

Rey D. Joaõ I. no cap. 82.

em ordem , e 2. dos últimos

artigos.

40 A Ordenação Lib. 1

.

U. 12. §. 6. eftà concordada

na mefma Concórdia del-

ReyD.Joaõ I. no cap. 48.

41 A Ordenação Lib.i.

tt. 62. §. 4. eftà concordada

no cap. pen. dos últimos del-

Rey D. Joaõ I. A mefma Or-
denação no §. 39. fobre Hof-
pitaes , eCapellas, eftà conl

cordada no cap, 34. do mef-

mo Rey ; e no 10. Artigo del-

ReyD. Dinis, dos 40. de La-
tim. E fobre os Hofpitaes eftà

concordada no cap. 39. do
mefmo Rey D. Joaõ I. e ha
hum Breve, que dà a Ordem
deftas matérias. 1. n.

42 A Ordenação jL/£. 2.

tt. 1. mprtncip. fahio da Con-
córdia do mefmo Rey cap.47

.

e do %(), em ordem ,
que he 8.

» dos

\

I
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dos fegundos. E o§. i. fahio dado com o mefmo Rey D.

òocap. i. delRey D. AíFonfo. Joaõ I. no cap.^y enocap.

foi. 108. 44. aonde he a mefma razaõ.

43 A Ordenação Lib. 2. 52 O §.15. he tirado do
tt. 1. §.2. eftà concordada cw^. 59. da mefma Concor-
com o meímo Key.cap. 38. data.

44 §. 3. e4. eftaÕ con- 53 0§. 16. 17. e 18. ef-

cordados com o meímo Rey taõ concordados nos artigos

aos cap. 57.

45 O §. 6\ he tirado da

Concórdia delRey D. Seba-

íliaõ no fegundo apontamento -

y

de Roma delRey D.Dinis, de
Latim. art. 35.

54 0§. 19. he delRey
D.Dinis concordado no arti-

e em quanto trata da renova- go 6. dos onze de Roma.

t

çaõ do prazo he concordado

no mefmo apontamento

.

46 O §.7. he concorda-

do com o meímo Rey D. Joaõ
I. no cap. 6. e na Concórdia

delRey D. Sebaftiaõ
, 3. apon-

tamento.

47 O §. 8. Concordou-
fe com El Rey D. Joaõ I. cap,

32. E com ElRey D. Dinis,

art.

48 O §. 9. he tirado da

Concórdia do mefmo Rey.

cap. 45.

49 O §. 10. foy con-

cordado com o mefmo Rey.

cap. 3.

50 O §. 13. depende da

outra Concórdia da Ord. l/b.

1. tt. 9. §. 1 2. porque procede

por razaõ de Força^e da Con-
córdia delRey D. Sebaftiaõ.

apontamento 12.

51 O §. 14. eftà concor-

1

O §.20. he cõcorda-J

do nos delRey D.Joaõ I. c.8 5.

56 O §.21. hetiradode
hum Breve de Júlio III. que
anda na Extravagante anti-

gua Lp.tt.4. I. 5. e de hú Bre-
ve e outro de Pio IV. e outro

deLeaõ X.

57 0§.22.nasConcor-
dias delRey D.Joaõ I. cap.ij.

58 O §. 23. na mefma
Concórdia, cap. 24.

59 O §. 24. na mefma
Concórdia, cap. 16.

60 O §. 25. na mefma
Concórdia, cap. 17.

61 O §. 16. que he o
mefmo que a Ordenação l'tb.

5. //. 80. §. 1 1. na Concórdia
do mefmo Rey. cap. 1 1. 12.

13. 14. 15. e 20.

62 O §. 27. na mefma
Concórdia, cap. 9.

63 0§. 29. que he tam-

bém
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bem a Ordenação hbr. y. tt.

.31. eílà concordado no cap.

70.

64 A Ordenação hbr.\ 2.

tt.$.tem fundamento em hum
Breve, que anda no livr. 2. dos

Breves da Torre do Tombo.
foi. 118.

Efta mefma Ordenação

,

emcjuantodiz
,
que os que fe

72 A Ordenaça5. hbr.

2 .tt. 1 3 . he tirada de hum Bre-

ve de Júlio III. que naó per-

miti:e citar para tora do Rey*
no.

73 A Ordenação tt. 14.

íahio da Concórdia com EU
Rey D. Joaõ I. cap. 84. aliás

3. dos últimos.

74 A Ordenaça5 hbr. 2,

chamarem às Ordens, percaõ tt. 16. he concordada com o

osoffícios, he tirada de hum mefmo Rey. cap. 30. e do 7.

Breve, que anda no 1. livro dos últimos,

dos Breves, foi. 12. verf. 7j A Ordenação hbr. 1.

65 A Ordenação hbr. 2. tt. 1%. he concordada no fe-

«.4. he concordada em elRey gundo artigo delRey D. Di-

D. Joaõ I. no cap. 10. nis dos 11. de Roma ^e no 29.

66 A Ordenação tt.y §. delRey D. JoaõT. enoart.86\

7. he tirada do cap. 4. do mef- ali^s 1 . dos fegundos.

mo Rey. . 76 A Ordenaça5 hbr. vi

67 A Ordenação do #.19. he tirada do artigo 70.

hbr. z. tt. 7. delRey D. Joaõ I.

68 A Ordenação /. 2. tt. 77 A Ordenação tt. 20.

8. he tirada da Concórdia

delRey D. SebaftiaÕ, e da dei'

Rey D. Dinis dos 40.artig.20.

69 A Ordenação hbr. 2.

tf .9. he tirada de huma Extra-

vagante.

he tirada do cap. 42. delRey

D. JoaÕ I.

78 A Ordenação tt. 21.

na mefma Concórdia cap. z6.

£75-
Ha alem deílas Ordena-

70 O §. 3. he tirado da çoens , outras eípalhadas por

Concórdia delRey D. Joaõ I. alguns titulos
,
que também

cap.%. tem íuas Concordias j como
71 A Ordenação hbr. 2. he a Ordenação hbr. $.tt. 20.

tt. 10. eftâ concordada no ar- §. fobre dar fiança às cuftas o

tigo ultimo delRey D. JoaÕ I. Clérigo,- que lie tirada do cap.

enoartigo 4. -delRey D. Di- 31. dasCõcordias delRey D.

nis. foi. 186. Joaõ I.

. 79. Ha
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79 Ha outra Ordena- podem derogar na mefma
çaõ hbr. 1. tt. 78- §• 13. tira* forma dos privilégios. O qfe

da dameíma Concórdia c«^. naõ pôde íuftentar pelos fan-

44. damentosfeguintes : porque.

80 A Ordenação Hbr. 5. Poftoque os fundamen-

#.29. he tirada da mefmaCõ- tos
,
que V. Paternidade to-

cordia no cap. 20. ma, íaÕ, dizer, que quando

Nefta abbreviada Rela- os Prelados , e os Reys con-

çaõ reprefentey aV. Paterni- cordão entre ii , o Papa naõ

dade, como as leys deite Rei- entra alli como contrahente,

no tem tao antiguas Concor- em quanto confirma, mas co-

dias por fundamento , fobre o mo Vigário , e difpenfeiro de

qual eftribaõ: e nem bafta co- Chrifto, fazendo aquella gra-

nhecello
,

para as defender ça às partes , de que refulta

das calumnias, que lhe põem, privilegio, ao menos virtual,

os que naõ fe cançaõ tanto em em quãto concede o que dan-

p defcobrir. E poraqui verá tes os Reys naõ tinhaõ , e os

y. Paternidade , quam mal o izenta da Ley comum ; ex his,

informou aquelia douta pef» qaa.Jaf.& Bart.inl.fiti.ff.de

foa a quem V. Paternidade Confiitutio.princ. Rebaf. inpra-

dizj que ouvio, que naÕ havia *u tt. de differentiis inter refcri-

Concordias confirmadas pela pta& privilegiam n.^.com tu*

$è Apoftolica , fendo tudo do efte fundamento fe encon-

tanto ao revés ,• naõ fendo tra com o que V. Paternidade

eftas as matérias, em que íè diz». 20. aonde refolve,que

procede ouvindo , fenaõ ven- para eftas Concordias naõ ba-

do, e palpando, pois ainda fta o confentimento dosPre-

aííim às vezes feerra. lados
,
por fera matéria dou-

81 A quarta duvida, e tra ordem íuperior, e de ju-

de que mais dano poderia naf- rifdiçaõ Ecclefiaftica que fe

ccrà jurifdiçaõ.Real, he, do naõ pôde alhear, fenaõ pelo

que V. Paternidade refolvc mefmo Pontífice com as cau-

n. 22. aonde diz, que as Con- ias
,
que o Direito requere nas

cordias celebradas entre os alheações dos bens da Igreja,

Prelados, e os Reys faõprivi- de que elle he Vigário Uni-

legios , e feguem a mefmá na- veríal : e fe ifto he aílim , de

tureza -

3
de maneira, que fe força havemos de dizer

; que

t elle
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elle he o meímo contrahente;

e fica repugnando o que V.
Paternidade diz

,
que elleío

intervém,como Superior
,
que

authorifa,e difpéfa: e poraqui

acha, que elle naó fica liga-

do da Concórdia
,
que com

elle fe fez , e reprehende

a Rebufo , dizendo
,
que ha

mifter limitação, e declara-

ção y
porque o Papa nas cou-

ías concordadas fe pôde apar-

tar , e os Reys naõ; fendo ver-

dade , como he
,
que neftes

cafos fc naó pôde dizer, fenaõ

que elle he o mefmo contra-

hente ,
pois o contrato naõ

pode começar íêm íua autho-

ridade , como V. Paternida-

de deixava ditto.#.io. mas pa-

ra mais fácil foluçaõ foy ex-

cogitando
,
que havia nelle

dous refpeitos , hum de Supe-

rior difpcnfante , outro de cõ-

trahente
,
que faõ termos

que a Jurifprudencia naõ ad-

mitte; porque poftoque algu-

mas vezes cõcorraõ duas qua
lidades em huma peíToa para

reprefentar diverfos refpeitos,

todavia em cada huma das

peífoas in individuo
,
quando

obra com huma dasqualida-

des,fó aquelle refpeito fe con-

íídera porque naõ fe ouvio
,

que haja contrato, que obri-

gue húa das partes,e naõ a ou-

iajlica , e Temporal. 3 3

tra
y
- porque fe o contrato era

licito
,
podia-fe nelle fugeitar

oSuperior ao cõprifxiéto dellej

porque doutra maneira feria a

cõveacaõ dolofa, e repugnãte

a toda a boa fè. Peloque, co-

mo asConcordias fe naõpo-
deffem fazer , fenaõ em cou-

fas duvidolas , em q houveffc

controveríia , íe o conheci-

mento dos cafos
,
que os Reys

tinhaõ , lhe pertencia por

Direito , ou naõ ,• entrou a

compoíiçaõ por ley nova, da-

do , e tirando o que pareceo

jufto
5
porque a Concórdia he

ley commum com commura
confentimento dos Príncipes*

L. i. §. conventiones.ff.depaB.
/. i . ft voluntate C. de refimd,

Rebuf. m Concordai, m Rnb. de

Collatio. inpra'fatio. n. j.e cha-

ma-fe Concórdia, quafiexcon*

junBione cordium^ex Anchar. in

cap. indemnitatibus. verb. con-

cordtam,de Eleffiione lib. 6.Alex»

inl. i.fub.n.$.ff. depaB. Ro-
ta d. 119. z.p. dwerforum.n. 6.

82 E com© eftes actos

de Cõcordia recebaõ feu prin-

cipio , e confumaçaõ , da au-

thoridade do Papa ; dalli to-

maõ fua força , e fua denomi-

nação , e todos fe attribuem a

elle ; e antes de elle confentir,

fe tem por naõ feitos , como
prova o tx. in cap. bene quidem

E oó\
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9<5.;/./£/inquonullus Romana? E naõ obílarà a iílo di-

Ecclefue interfuit Antiíles.Né

cuido ,
que quis dizer outra

coufa Rebato , que V. Pater-

nidade cita,/# Concordatis,ver

-

b. Privilegia tt. de approbatione

conventornm • porque elle mef-

mo nott de collatio. in prafa-

úone , aonde trata ex profeffb

e-fta queftaõ , refolve
,
que o

Papa he o verdadeiro contra-

hente , ajuntando ,
que fe naõ

pôde apartar do contratado
,

e da mefma opinião foy Deão
Felin. Beroo mcap. i. de proba-

tio. Bart. Êf ahj in l. digna

vox C.de legibus.. Gomes m /.40.

Tauri. n. 89.. & de contraèhb.

cap. i.an.i 9Soares al/egat.ç,

n. 1. Menchaca. illufirmmc. 3.

àpr.incip. Peres ad l. 3. tt, 8.

hb. 3. Ordmam. poftoque elle

diz, que ambas faõcommuns.
BaL mL interpofitas n. ^^.C.de

tranfaBio. Gama d. 3 35. e fat-

iando do mefmo Papa Mohe-
dano d. z$$.n. fin.

83 Donde poftoque al-

gumas Concordias em algum
fentido pofíaõ chamarfe pri-

vilégios , dando-fe para iífo

termos hábeis , comtudo re-

gularmente íaõ contratos , e

e íe denominaõ de feu próprio

fim
,
que he obrigar as partes

e acabar duvidas. Gonzalesg!.

ló. Hyfin. &gl. 17. «.28.

zer
,
que na meíma Concór-

dia fe confidera privilegio em-

quanto baila, que à Igreja lhe

competiííe por Direito izen-

çaõ geral dajurifduaõ teporal

nas caufas Civeis, para que fr-

caííe efpecialmente reprova-

do o coftume , de que os Reys
uzavaõ , cemo couza, que

ofTendia a liberdade Ecclefí-

aílica; e que aflim quanto o
Papa agora permitte

,
que fe

uze de talcoílume, ficacon^

cedendo privilegio daqui em
diante

j
porque fe reíponde

facilmente, que a exempçaÕ
dos Clérigos nas matérias Ci*

veis he de Direito humano

,

como acima moftràmos ; e

querer dizer
,
que he de Di-

reito Divino , he novidade,

que fe naÕ ouvio , e fugir as

duvidas por meyo muito fácil.

Mas como fe naõ dà para iílo

fundamento baftante, naõ ha
para que deter neíle ponto.

E como os Reys, enten-

dendo que conforme aos Ca-r

nones antiguos , e recebidas

opinioens
,
podiaõ conhecer

dea-lguns cafos particulares,

eílavaõ de poffe deli es
,
quan-

do fe lhe moveo duvida, fe po-"

dia fer,- e elles duvidando pra-

ticamente no cafo , íe com-
puzèraõ

,
para que ficaíJe a

cada
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cada hum o que era feu j neftes txjnl.fi dtverfa parsfi.de tranj-

cafos que lhes ficáraõ, efe cõ- aBto. E poítoque diganos,

cordou que eraõ feus , naÕ fi- que o Papa pôde fempre revo-

càraõ recebendo privilegio garefcasConcordias pelo ge-

algum, antes pela Concor- ral poder, com que uza dos

dia continuarão a primeira meios temporaes para o bem
poíTe, em qne eftavaõ,com as fobrenatural , e pela fuborde-

mefmas qualidades
,
que fica- naçaõ , com que as couzas

raõ de novo qualificadas , e temporaes faõ inferiores às

authorifadas pela Concórdia, efpirituaes
,
quando lhe pare-

como nefte Reyno foyemté- ça, queaííim convém para o
po de EIRey D. Dinis , e dou* eftado da Igreja, ou porque as

tros Reys.Nem íe pode dizer, couzas perderão aquella pri-

que a Concórdia lhes deo no- meirarazaõ , com que foraõ

vo titulo , e que renunciarão concedidas , e hoje prejudi-

o primeiro conforme a Regra çaò ao fim fobrenatural, acjiie

do tx.in cap.penJepríefcrtpúo. a Igreja fó attende $ ifto tudo*

porque iífo procede nos aftos fendo verdade , como he, naõ.

ou inftrumentos incompati- tem mais lugar nas Concor-
veis ji e naõ quando fe pode dias, que em tudo o mais que
confervar o primeiro direito for temporal

5
pois fabemos

,

fem alteração alguma , como que o poder do Papa fe eften-

aqui foy. de a poder tirar o Reyno ao

84 Peloquc tenho por Rcy, quando de feo governo

fem duvida, queneftas Con- houver efcandalo , ou pe-

cordias naõ ha privilegio
,

rigo eípiritual das almas
$

como nefte Reyno naõ ha fendo o Reyno, e poder tem-

fenaõ hum contrato obli- poral coufa , que o Rey naÕ
gatorio , e reciproco. Donde teve do Papa , fenaõ de Deos.

fe fegue, que fe hoje fua Santi- Porem quando houver efta

dade quizeífe privar aosReys razaõ , e as coufas vierem a

doquetemcom ellesconcor- eftado, que peçaõ efta emen-
dado , antes de tudo feria da, e que o Papa revogue o
obrigado tornar a coufa ao contrato, e a con ceífaõ,eain-

eftado da Concórdia, e aos da tire ao Rey o que hemais
Reys a poífe dos cafos, que feu, fempre fera necefíario

,

lhe largarão
,
pela razaõ do que ifto fe faça , ouvindo o

1
E ij mefmo
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mclmo Rcy , convencendo-o gra
,
por onde nos governa-

e verificando
,
que realmente mos, a luz com quefeallu-

ha acjuella caufa, que de novo mia o mundo , a verdade que

fe diz haver, que íuade haver- reprefenta o Author delia.

fe de revogar a Cõcordia, que

fruma vez eftâ feita, exami-

nando , fe realmente aquelle

contrato veio aeftado defer

nocivo,ou efcandalofoje veri-

ficado,© poderia o Papa fazer,-

mas naõ pôde dizer
,
quefem

nenhuma cãufa o pode revo-

gar licitamente , como V.Pa-

ternidade diz n, 14. no hm

:

porque fem caufa feria tomar

o alheio
,
quebrar o contrato,

romper a fé humana , c a ley

do mefmo contrato ; fendo o

Papa peífoa , a que mais coca

guardar todas eftas couzas , c

em quem mais deve luzir, e

refplandecer a verdade de íuas

obras, pelo exemplo,que com
ellas he obrigado dar, epelo

lugar quereprezenta : etoda

a outra doutrina terei mais

por adulação, que por verda-

deira, attribuindoâ fuperiorn

Menos fe pôde com entendi-

mentos fubauditos dizer
,
que

o mefmo Papa revogou eftas

Cõcordias pelas clauzulas da
BulladaCea, na qual fenaõ

guardarão as condiçoens, que
acima puz; q nem os Reys fo-

raõ ou vidos,nem fe averiguou,

fe havia caufa para deixarem

de fe guardar os coftumes ob-
fervados : e em duvida nunca
o Papa entende comprehen-
der as conceííoens dos Reys,
nem feos coftumes , ou privi-

légios
,
por ferem coufas, que

requerem efpecial nota com
efpecial noticia delles -

y
como

fe colhe do Cõcilio Trinden-
tino. Seff. ij.de Reformaitone

cap.y.ibv.Qux ad Imperatoré,

& Regesyíèu Regna poíTiden-

tes,aliofque fublimes,acfupre

mos Príncipes, jura Imperij in

dominiis fuis habentes
,
perti-

dade do poder naõ guardar net.O mefmo diz Cevallos 4.^.

palavra , nem contrato
;
quê naepijl.n.yix o declarou por

parece mais defeito
,
que po-» hum leu Breve Martinho V.à

der
j
porque todo abfoluto inftancia de Carlos de Frãça

,

pafTa em tyrania; e dizem a que fe moveo efcrupulo, fe

muitos DD. tCabedo i.p. dj as Cõcordias daquelle Reyno
79.^.1. queelleso naõ tem. B fecomprehendiaõnaBullada
com muito mayor razaõ fe de- Cea : o qual Breve traz Guido
ve ifto dizer de quem he aRe* na primeira decifaõ. E aílim

i naõ
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naõ he neceífario cottfugir à felho de íeos Letrados, íe pe-

foluçaõ
,
que dàà ditta Bulia dio a íua Santidade que decla-

Cevallos d. n. 92. e na quefiao raííe
,
que a Bulia da Cea naõ

1. ^.p.n.1^7. que falia em ca- tinha lugar nos coftumes dçr

íbs crimes, e em privilégios fte Reyno , eo Papa lho con-

naõ recebidos ; e outros mo- cedeo u/que ad beneplacitum

dos de refponder,queàs vezes Sedis Apoflohc^yZÒàtcX^tQi^õ

faõ violentos
;
porque temos que lhefoífem as leys

,
para

o campo largo
,
que a ditta as ver; com tudo aquella íup*

Bulia naõ falia com efte Rey- plica foy ordenada por quem
no, aonde naõ ha privilégios, naõ fabia de raiz,o que havia,

fenaõ Concordias
,

que fua nem lhe eraõ prefentes as Cõ*

Santidade naõ quiz , nem fe cordias , e fundamentos da

prefume
,
que quereria que- matéria , e por hum Rey mi-

brar
;
pois para íe fazer licita- nino

,
que naõ tinha junto de

mete era neceífario primeiro íi quem entraífe no negocio,

ouvir os Reys , e cõ conheci- mais que no que via de fora : e

mento de caufa quebrantar o he certo , que fe tudo o que a

que tinha contratado, pelo qui íe aponta lhe fora prezeu-

efcandalo que delle começa- t,e,naõ íe impetrara tal Breve,

va a nafcer,- exprimindo efpe^ pois naõ havia necellídadede-

ciflcadamente qual parte de- íe. Ne outroíim fe podedizer,

íles coftumes revogava , e em que pela ditta impetração re-

quaes faltava a razaõ , com nunciou o direito
,
que tinha,

que começarão
;
porque, naõ e começou a ficar no arbítrio

íendo ifto aíTim , naõ fe pôde da Sè Apoftolica , tendo por

entender,que debaixo das pa- graça , e favor dalli adiante,

lavras geraes entendeífe revo- o que ate entaõ tivera por

gar , o que tem tantos funda- mais forte tituloeç porque a

métosjpois diífo havia de naf- renúciaçaõ do tal direito naõ
cer tãta revolta na ordé defte fe podia fazer , fem haver in^

governo, e tanta alteraçaõ^que teira noticia de tudo,- nem a

eraõpor íi, quãdonaõ houvera intenção de quem o impetrou

outras razões baftantes para fe era renunciar feo direito , fe-

naõ mudar,oq fempre fe uzou. naõ confervallo:e o que fe faz

85 Epoftoq em tempo para hum fim,naõ pôde obrar

de ElRey D. Sebaftiaõ decõ- ocontrario.Quanto mais que

eftas

*
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eftas Concordias , e coftumes, contrato, cjuando lhe parc-

naõ faõ dos Reys, fenaõ do cer, e que fazendo- o Tem cau-

Reyno, em quem a proprie- ia, o fará \alidamente.À qual

dade dajurifdiçaõ eftà radi- reíoluçaõ ie naõ pode fuften-

cada, poftoque o uzo delia

efteja no Rey , como Admi-
niftrador^e deita naõ pôde el-

le difpor , nem alhealla ; e tu-

do o que fizer em damno do

Rey no,fe ha por naõ feito,co-

mo de peífoa, que naõ tinha

para iíío poder : e aífim fe ha*

dever, que hoje fe conferva

nefteReyno ameíma jurildi-

çaõ, o mefmo poder,que dan-

tes , fem nenhuma interrup-

ção , nem alteração de feo

primeiroeftado,efemaalhea«

çaõ do Rey lhe poder preju-

dicar por naõ ferSenhor delia,

ex his
,
qii(e Cabed. i.p.d. 8. n.

1 7.Ê3
5
d.40 .n. 8 . Gudelmus verb.

tar,nem attento o Direito Ci-

vil , nem Canónico: naõ di-

go Natural, ou Divino
;
por-

que naõ íey coufa
,
que mais

encontre , e ofíenda o Direito

Natural, que manda guardar

os pados , e convençoens en-

tre as partes celebradas,fe ou-

veílemos de dizer,que contra*

tando dous Príncipes Supre-

mos em cafos duvidofos , em
que por huma parte, e outra

havia opinioens diverfas,hou*

vefle de ficar hum delles obri-

gado efficazmente , e o outro

em quanto clle quizeíTe •> fen-

do aííim
,
quede Direito Na*

tural os pados obrigaõ , c. i #

Êf uxorem d.x.n. 17.Gregor.Lot depaB. /. 1 .ff. depaBis.l.ficut.

pes. I. 22. tt. 1 3

.

part.i. Cavar. C. de aBio. & obltgatio: porque

praB* cap. 4. n.\. Valafc. de

jure emph. q.%. n. 30.

%6 A quinta duvida he
logo próxima a efta , e tirada

do que acima tenha tocado
$

porque diz V. Paternidade n.

poftoque os contratos come-
çaõ por vontade , obrigaõ por
força , e os Príncipes íè obri-

gaõ civilmete, como em mais

fortes termos diz Peres adl.$.

col. ult. lib. 1 . Ordina. Caftaldus

24. que neftas Concordias ha de lmperator, q. 1 lo\ Xuares

huma efpeciahdade admira- allegat. 10. n. 2. e V. Paternt-

vel ,• e he
,
que os Reys

,
que dade de Legibus. lib. 3. c. 3 y. ».

concordarão com o Papa, fe n. 12. Loazes dubto 1.fundam.

naõ poderá apartar, do que ).n.y.ubt'tnqutt,quodhcetPrtn*

huma vez contratarão,- po- cepsnonobligeturlege legts
y obl't-

rem o Papa pôde afaftarfedo gatut"lege contraBus>& conven-

úorits.
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iioiús. Bald. m l. Pttyjccps.jf.de

kgtbits, & m L i .ff.de paB.SLon-

de diz, que fe Deos cõtratára,

naõ irritara o fe© contrato. O
mefmo Bald. conftl. 1 59. vol.$.

tncipitfuper eo^Sf conf.17^ . vol.

2. diz,que ha huma$ coufas, q
naõ íaõ elemétos,e tem forca,

delles, que íaõ 05 cõtratos dos

Summos Põtifices,e dos Reys,

porq affim como elles naõ faõ

ienhores dos elemêtos,aífim o

naõ faõ dos cõtratos, q fazem.

Segueo Jaf no conf.%6.m caufa

col.6.vol.$.em tanto, que nem
de pleno , e abfoluto poder

podem diftratar. O mefmo
Bald. conf. iiZ.exammata.voL

1 . Alex. conf. 1 o 1 . vtfif Vol. 1

1

& conf 361. vol. 2. e efpecial-

mente Rebuf. d.tt. de collaP. m
prafattnne. Mendof. tnaddiúo

adRomanum conf. 3^2. Moe-

dan. d. 25. mfin. dêprabend.

Puteus d. 47. ItL 1 . n.fin. Gon-

zalesglof 28. //. 21. aonde ci-

ta a outros muitos.

87 Nem obftarà a iílo

poderfe dizer
,
que atandofe

o Papa a feu cõtrato fica pre-

judicado àfua fuperioridade

,

q elle naõ pode tirar de íi,que

he o fundamento
,
que V. Pa^

terniuade tornai. 20. citando

Feltn. tn c. novit. de Judtc. n. 8.

Jà acima tratey, porq aquel-

la doutrina íe entéde, quando

^ \
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direitamete fe alheaíTe â Sup^

prema Superioridade
,
que ao

Summo Pontífice fe deve , ou
alguma d aquelles preeminên-

cias
,
que em final de Supre-

mo Poder faõ refervadas
j e

naõ quanda o Papa , e o Rey,

como particulares , cõtrataõ,

e fe compõem entre fi , como
fedividiffem hum Reyno,que

a ambos pertencia, humaju-
nfdiçaõ, que cada hum delles

pertendia por p-ropria, ou ha*

ver nella mayor , ou menor
parte

$
que nifto nenhum deL

les he fuperior , ainda que o

fejaÕ com outros refpeitos : e

nas noífasConcordias confta,.

que os Reys naõ contratarão,

reconhecédo, que os cafos das

Forças entre feus vaífallos lhes

ficàvaõ por mercê da Sè Apo^
ftolica, fenaõ que elles oti-

nhaõ por nafeimento , e por

Direito , como diz a ley de

Caftella: do que fe vè
,
que

naõ havia neííre contrato fu-

perior
,
que ambos fe compu-

zèraõ como iguaes cõtrahen-

tes, e os cafos , em que con-

tratarão , eraõ alienáveis,fem
lezaõ do Supremo Poder,por-

que.

Poftoque ElRey conheça
das Forças por modo extraor-

dinário y naõ impede, que o
Papa conheça delias mefmas

por
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por via ordinária entre as que alem de ferem firmes pe-

mefmas peííoas : Palafc. conf. los fundamentos
,
que tem , o

03.;/. 10. e todas as razoens, devem de fermais pelas pef-

que contra ifto fe fingem pe- foas
,
que os fizeraõ , em cuja

la parte contraria , faõ huma grandeza melhor diz a firme-

pura implicação recorrendo , za dos a&os, que a inconftan-

que o privilegio Clerical/» ciadelles.

Cwiltbus he de Direito Divino, 8S A fexta duvida feco-

eque oPapanaõ he contra- lhe do que V. Paternidade diz

hen te,fenaõ authorifante,que n. 43 . aonde refolve, que para

parece in media luce caltgare. que os Juizes delRey fe efcu-

Advertindo
,
que o dizer fem das Ceníuras impoftas

neftas matérias
,
que Sua San- pela Bulia da Cea aos que

tidade , ainda fem caufa
,
po- uzurpaõ a jurifdiçaõ Eccle-

de revogar as Concordias va- fiaftica, he neceííario, que
lidamente, que tiveraõ fun- tenhaõ fuíííciente noticiado

damentos validos, ejuftos, he privilegio, que os Reys tem
cõtra o que o mefmo Papa diz para o conhecimento,que to-

nos Breves confirmatórios , maõ nas coufas Ecclefiafticas,

por que deu poder aos Prela- vendo, fe o ha , ou íe dura , ou
dos para cõcordarem com os fe eftà revogado

;
porque, fó

Reys , e por q prometteo per- precedendo eftas diligencias,

petua firmeza aos dittos con- podem uzar licitamente defta

tratos, ede nunca vir contra jurifdiçaõ; accrefcétãdo, que

elles em nenhum tempo, e cõ nefte Reino fe fazem muitas

confelho dos Cardeaes,como couzas contra a liberdade da

diz o mefmo Breve. Peloque Igreja com pretexto de Con-
entendo

,
que mayor authori- cordias

,
que V. Paternidade

dade fe concilia àSèApofto- affirma
,
quenaõvioj quehe

liça , fe tratamos de luftentar o mefmo que dizer
, que na©

fuás difpofições
,
que excogi- as ha,porque naõ fe pode pre-

tandoargumentos parárevol- íumir , ó,, fe as houvera V.Pa-
veromundo; fazendo nullo, ternidade deixaífe devellas,

o que elle femper teve por va- quando metia o entendiméto,

liofo; enfinando, e períuadin- e as maõs em matéria taõ gra-

do a quebrantar cõtratos , cõ- ve , e em que neceííariamente

cordias, e coítumes antiguos, fe havia de tratar delias , e

tudo
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tudo o acima fica fendo con- cia. l.fi quis fugiúvus 17. ver/l

tra huma opinião comum dos apnd Labeonem. ff. de <eddit.

DD. no cap. noverint^de/ènt. d*//í"7./^:Idfecit,quodei publi-

excommun. onde todos re- ce licere facere arbitrabatur.

folvem
,
que os Magiítrados Notat Barb. ibi

y
Tiraq. depanis

fecuíares
,
que nos Tribunaes c. 42. àprme.Havedo mais em

dos Reysjulgaõ conforme a cõfirmaçaõ deita obfervancia

fuás leys publicas, equefaõ hum Breve aElRey D. Seba-

obfervadas,naõ encorré Cen- ftiaõ, pelo qual fe lhe cõcede,

fura^alguma, nem faõ obri- que poíTa uzar dos coftumes
,

gados a maior diligécia
;
por- de que eftà de poífe nefte Rei-

que o contrario feria revolver

o governo politico , obrigan-

do aos inferiores a pedir aofeu

Principe razaõ do poder
,
que

tem
,
para fazer luas leys

,

bailado para os efeufar a boa

fé de obfervar leys publicas
,

e confentidas pela Sè Apofto-

licana prezéça de feus Lega-

dos , como refolve Innocencio

naquelle texto; que fendo Pa-

pa , e taõ douto
,
parece, que

fe deve dar credito a feus ef*

crittos, por fer comummente
recebido : ex Navar. m manu.

cap. 27. n. 119. 6f conf. 1. de

Immun. Rcclefiaf. n. 3. porque

a Cenfura fó ligara àquelles

,

que por própria authori-

dade , e prefumptuofamente

fe intrometterem a conhecer

dos cafos,que lhes naõ tocaõ:

e tirafe do mefmo texto , ibi:

prafumpfermt
,
que he pala-

vra, que regularmente foa em
mà parte , e em dolo, e mali-

no nfque adbentplacitum Sedis

Apoftolica, que dura em quan-

to naõ ha expreífa derogaçaõ;

ex reg. cap. figratiofe, de referi-*

ptu m 6. Soares de legibus Itb. 8.

cap. 5 . â prmàp. lit. D.
89 Eaííim parece, que

fatisfazem com a obrigação

de fuás confciencias,e omeios,

guardando as leys
,
queofeu

Rey lhes dà
,
para julgarem

porellas, e que juràraõ guar-

dar, quando entrarão em feus

Tribunaes , e na adminiftra-

çaõ dos Officios públicos, fem
fubirem a tantos pontos

,
que

tratem de apurar a verdade

do poder Real -

y
porque daqui

fe poderiaõ feguir muitas im-

plicaçoens no modo de pedir

a feo Principe efta noticia,po-

dendofe duvidar de feo poder,-

que faõ actos, que mais tocaõ

a iguacs
,
que a inferiores,que

fó faÕ obrigados a obedecer;

fendo affira
,
que fe deve fiar

F dhura
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dhum Rey taõ Catholico, co- leys : peloque naõ ha razaõ,

mo foraõ todos os q nas ida- que íuada deixar de feguir a

des paliadas efte Reyno teve , opinião commum
, que tem

l
cj naõ fariaõ coufa,q naõ fof- taõ grandes fundamentos.

e fundada na razaõ , e Direi- V. Paternidade me per-

to comum,- e que os Prelados doe,fe me eftendi mais do que
do Reino a que iífo toca, lho carta permitte, eme mande
naõ fofreriaõ , fe outro prin- em que o firva.

cipio tivèraõ feus coftumes, e

Guarde Deos a V. Paternidade , comopode &c.

c a P. III.

Carta do R. P. Francifco Soares em
refpofla.

MUcha merced me hizo el Senor Governador en pe-

dir a V. M. mecõmunicaííe íiisdudas fobre mi li-

bro en aquel cap. 34. Y V. M. me la hizo mui gra-

de en quererme hazer a mi efte favor. Yòlashe vifto, y con
ellashe aprendido mucho de nuevo

,
porque fon mui dodas,

y curiofas ; mas porque V. M. en ellas inclina mucho à la po-

teftad temporal , no me he podido en todo concertar con
ellas

>
porque me parece, que la do&rina delias en algunas

cofas corta por lo efpiritual más de lo que confienten los De-

cretos Canónicos
,
quanto yo puedo alcançar dellos; y por-

que mi profeííion
, y eftado es acodir por efta parte con mi po-

ço talento , he tomado confiança para apuntar brevemente lo

que acerca delias fe me ha orTerecido.Efpero, que V. M. lo re-

ciba,como hecho con efta intencion, y como de un verdadero

fiervo de V. M. aquien humildemete íupplico, perdone,y emi-

ende ias faltas deífe papel, e ami mande fiempre enque ie firva.

Guarde N. Senor a V. M. como puede. Coimbra 11. de

Noviembre de 1614.

FRANCISCO SOARES.
CAR-
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CARTA
Do mefmo R. P. Francifco Soares com

as refpojtas ao Governador.

ON las muclias occupaciones
,
que fe han oíFe-

reciclo defpues que aqui lleguè , no lie podido

ver mas preito el papel , de que V. S. me hizo

merced. Pêro delias he ido entrefacadoalgunos ratos de tiem-

po para ver las dudas
,
queel papel contenia

; y eílas fon tau

dodas, y adornadas con tantas allegaciones
,
que para eftu-

diallas exactamente con todo lo que en ellas fe trahe , fuera

menefter mucho mas tiempo,y defoccupado dei todo. Mas co*

mo efte me falte, y no tengo efperança de podelle tener tan

preito, apuntèconbrevedad lo que en la fubftancia delias me
parece -

y y efte papel embio aV. S. conefta, ycon el em-
bio juntamente el que V. S. me entrego, y ambos apun*

tados por números
,
que fe correfponden ,

para que fea

mas fácil, conferiendouno conotro , entender lo que fe tra-

ta. V. S. me ha hecho gran merced en aver dado ordin, como
yo vieííe efte papel

, y cierto que holgàra
,
que la matéria fue-

ra tal, quepudiera yò conformarme con el entodo, yaníí

en lo que pude lo hize íinceramente. Pêro otras íbn cofas tan

graves
, y que tocan en confciencia',.y aun en doótrina fana

,

que no puedo dexar de dizir en ellas libremeate lo que dento ,•

aunque con termino
,
que no pueda offender anadie

, y íi en

eílo huvieífe algun defcuido de mi parte, me pezaria
, y íi las

occupaciones de V.S.dieíTen lugar para paiíar los ojos por eííe

papel , la recibiria muy grande
,
porque eftoy mui cierto dei

cntendimientode V. S. que poderá dàrmuy enterojuizio en

la matéria
, y fi en el termino hallaííealguna falta, tédria por

particular favor mandarmelá avifar. Y porque para lo demàs
fera carta viva el Padre Retor , no qujero cangar más a V. S.

cuyapcrfonaN. Senhor guarde , comodefeo. Coimbra u. de
JSovicmbrc de 1Ó14. FRANCISCO SOARES.

F ij A
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afiicam , fe
8
confuetudo per fi-

miles atitis introdutlaftt.A la primera duda.

E Sta duda fe pro-

pone contra Lo (j

yo trato dei titulo de coftum-

bre en el ctf/?. 34.*/. 17. 6? 18.

Pêro fi bien fe cõfidera lo que

yò digo en el». 10. yquedi-

ÍHnguo
, j trato aquellos tí-

tulos,no confundiendo el uno
con el otro,fe verá claramen-

te, que todo lo que en efta

duda fe mueve , e allega , no
oppugna lo q yò en aquellos

números digo , antes lo con- 1

firma,y efpecialmente la con-

cluí! on, que yo pongo en el

ff. ii. Porque yo habloalli de

actos de própria jurifdicion

,

que ai principio, antes dela

coftumbre , fean contra liber-

Lotercero,Cõfta de todo el

n. 1 3 .dõde en virtud yò pongo
laobjecion, orefpuefta, que

en efte primero dúbio fe toca,

yreípondo: quefupponiendo,

que iadefeníion íeaverdade-

ra , & intra limites defenfionisy

yànofe juftifican losactospor

razon dela coftumbre j fino íi

la coftumbre es jufta; porque

los actos à principio lo fueron.

Y afti fiempre queda en pie la

conclulíon puefta, convienea

faber : que en efta matéria no

ha lugar coftumbre para ha-

zer licito el acto
,
que fm ella

no lo fuera; y defta mifma co-

ftumbre fe trata en el num. 18.

quando fedize, que nobafta

que fea immemorial, para dar

tad Ecclefiaftica
, y defpues jurifdicion , ni tan poço, para

vengan aferjuftos por razon probar privilegio,

de la coftumbre
, y de la jurif- Ni cotra efto procede to-

dicion adquirida por ella.Efto> do lo que fe dice en efta duda;

coníla evidentemente.

Lo primero, deladiftin-

cion, (\ yò hago de los títulos,

cõ que fuelen juftifícarfe eftos

actos , apartando el de la co-

ftumbre dei que es pura defen-

íion de la violência , o fuerça.

Lo fegudo cõ fta de aquel 1 as

palabras , con que fe limita ta

cõcluíion dei «.12. Si aBusve^

reftt contra libertatem Eccleft-

porque toda và a probar
,
qu e

la defeníion pura de violécia

,

ò fuerça,es defuyolicita,yque

conviene a losReys, no por
razon de la coftumbre , fino

por razon de fu officio
, y po-

teftad,y affi que la tal coftum-

bre es de fuyo buena de qual-

quier tiempo que fea. Lo qual

todo,o fea verdad,o nò,nò per-

teneceaefte punto, ni impu-

gna
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gnaeíli coaclufioa j(íaoper- tehablo de lamifma jurífdi-v

tenece a lo que fe trata en el cion> y digo, que eftos actos,

ultimo titulo: Defeajlo jufla.. que JuezesReales hazen con

fl.30.del qual diremos defpues: los Clerigo$,nò fe puedenfun-

porque en el lugar , de que fe dar en licencia , o jurifdicion,

trata
, yò no aífirmo

,
que los que el Derecho Canónico les

Reys tienen neceílidad de co' aya dado,porque nò folamen*

ftumbre paradeféder losfub- te nò fe ladà, íinò ant:s les

ditos de fuerças \ íinò digo
,

prohibe los actos delia; y para

que los actos todos, que hazen eílo allego aquel cap. quahteri

los MiniílrosdelosReys, nò dandole verdaderamente el

fepueden juíliricar por titulo

de coílumbre : qutdquidfit, an

foíjint honeflart naturalt título

jufitf defenfionis, quodpojleaw
dendum eft.

3 Pêro antes de paífar

mifmo fentido
; y aíli nò veo

,

porque feallegue aquel lugar

de mi libro,como contrario.

Lofegúdo,Advierto,áenel

mifmo §.fe trahe en cõnrma-
cion dei dicho entédimicto el

deita duJa nò dexarê de ad- cap. decermmus, eod.tt.dejudie.

vertir primeramente unapa* ponderandofe bien el verbo

labra acerca dei entendimi* tratfare -> pêro ponderafe lue-

ento dei cap. qualiter , de que go el verbo pr<efumant : y fe

fe trata en efta duda
, y fe di- dize

,
que folo comprehende

ce mui bien , que alli no fe aquellos
,
que íin calor, ni

quita a los Reys, ò fus Mini- fundamêto,feintromctten en

ftros Seculares defender fus los cazos, enque nòles perte-

TaíTallos , aunque fcan Cléri-

gos de las notórias violências,

por via de pura defeníion; íinò

folo fe prohibe el recurfo de

los Clérigos à los Juezes Secu-

lares por via judicial, que fea

rizo de própria jurifdicion ; el

qual fentido es mui probable ,*

mas nò veo,porq en el §.anter

cedente en el íin fe allega, co-

mo contrario el dicho c . 34. n.

41. en elqualyóexpreíTamen-

necen,-e de aqui fe infiere, que

nò comprehende a los Reys

,

que con fu fangre , y de fus

vaffallos ganaron eftos Reinos

de los Moros
,
que los oceu-

pavan : porque en remunera-

cion de fu fidelidad
, y traba-

jo , era jufto
,
que Su Santidad

remittieífe con ellos el rigor

dei Derecho Canónico enefta

parte.

4 Mas efte argumento
,'

òcon«
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ò conjectura tomada de aquel

texto, parece, que vda con-

cluir, que aunque ElRey , ò

íus Miniftros tradent negoúa

Eccléfiaflica , no haràn contra

aquel capitulòdfcre/7f//w/í$por-

fi por lolaelia quizieííeElRey;
Niniílro traflare negoúa Ec-
c/ejcflua, rei era ageret con-

ti a i ap. decemmus : porque en
aquel texto t\\'erYopnejumãt
n cnf;gmficat m as

,que traftare.

queHm agent pr^fumendo
, fed q vajiji4op:re^ Êf cx prcpriapo

colorato , ac probabúi titulo
y y tejiate, como alli roto la Glo-

por con (i guie n te, que aunque ia
, y parece claro.

uzen de juriídicion , fegunia

propriedad dei verbo traciare
y

alli miímo ponderada , n n

agent contra illurn tx: quia non

prcefhmunt : 1 o q u a I n o m e pa-

rece
,
que fe puede admittir

,

ni q'ie viene bien con todo lo quitar futre as.

5 Lo rrifmo advierto,

rn !oq feaííadeenel/7... cõ los

í ruientes-perque tcdo,lo que
tn ellos íe trata

,
pertenece ai

titulo de Concórdia , el qual

tanbitn es diíFtrcnte dei de

más, que alli fe trata dei titu-

lo cie pura defeníion de notó-

ria violeci a ex potefiafe Regia
,

para la qual importa poço
,

que el Reino aya ívdo ganado

Porque íí fe trata de pura
defenfon, verdadera

,
yné-

ctflaria , ím uzo ninguno de

própria juriídicion , para efta

r.o es nectíTaria Concórdia
;

con farvgre , ò por hereditária porq nò nafee delia, íi nò dei

íticcefíion , o por eleccion. Dert-chonaturahyaílí laCon-
Porque efta poteftad dedefen- cor dia íolo podràfervir dede-

derlosvaífallosdefuerçanòes daracion,y paz.Pero ríife tra~

mayor en los Reys de Heípa- ta de Concórdia, por la qual fe

na-, por aver conquiftando fus concede alRey jurifdicion en

Reynos contra Moros • ni los los Clérigos contra Derecho

Pontifices pudieron augmen- commun, yá efte ès otro ti^

tarefta poteflad , llnòes con- tulo,del qual fe trata feparada-

cediendoa los Reys otro nue- mente,- y aorafolo digo, fer

vo poder de jurifdicion
; y fi~ neceíTario, que eílè confirma-

nal mente efto es recorrir a do,corr.oabaxofe toca jy mas,

otro titulo de privilegio
,
para que defta confirmacion cora-

probança dei qual no baila la fte
;
lo qual digo, porque eíloy

dicha conjectura de haver ga-

nado elReyno eõ íií fangre, y

informado de perfona docla ,

y qtrae las manos en lamaf-

fa:

'
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fa, que Gregório XIII. nego traelias à tiempo prohibido;

eíta conrírmacion
, y que de porque para efta defenfion

otra no confia. Pêro, como ès eito baila
, y lo de mas parece

defaão , y nò de jure, yo fiem- pena , Ia qual no puede impo-

pre en mi libro me abftuvede- nella quien nó tiene juriidi-

ito, y hablè condicionalmen- cion : yeíle fundamento ten-

te , o fupponiendo el hecho
,

go por folido
, y no veo como

•y remittiendolo a las coníci- fe iatisfaga , ni conque fun»

encias de los Juczes. damento fe diga ,
que mpun-

6 Ultimaméte , de aqui fio júris es mejor opinion la cj

parece , fe impugna lo que yi> dice , c«ue puede el Juez Secu-

digo en el^.r-4. de lacoílum- larobligar ai Clérigo a la pe-

bre de quitar las armas à los nade la Ley Civil , en el cafo

Clérigos •

y primeramente fe

me attribue
,
que yó digo, fer

•contra a libertadEcclefiaíti-

ca , ma< yo no repruebo la di-

cha coítumbre , fino la efeufo

de que fe tratado qual el buen
Thíjologo no lo puede tener

por defenfable en confeien-

cia. Mas hablando precifa-

mente dei perdimiento delas

perviam deferifioms , y nò per armas, veo, que aíB lo dif-

itam jurifdiBioms
, y eito no fe

impugna con razon, ni texto,

ni parece que le puede negar

,

hablando configuientemen-

te,- puesen toda eíla duda
, y

impugnacion fe fuppone
,
que

los aótos de quitar las fuerças,

de que en toda ella fe trata,no

fon licitos por razon delaju-

rifdicion , fino de defenfion

natural, para la qual tiene El-

Rey cjuaíi innata poteílad por

razon de fu officio.

Verdades, que deito in-

pone la Ley deite Reyno,
que nó puede dar baílante ra-

zon , ni tanpoco me atrebo à

decir que es injuíta, y por eíío

quanto a eito folamente dixe

videtur
, y nó hize mencion

de la Ley,remettiendome ge-

neralmente a otros titulos de

Privilegio, ó Concórdia: y
puede íer que aquellaLey fe

pueda juítificar diciendo

,

que nó pretédia difponer, que
el Clérigo fea totalmente pri-

vado por via de pena, fino por
fero, que nó pueden los Mi- via de eítipendio juíto de los

niítros Laicos privar dei todo Miniftros Reates
,
que traba-

al Clérigo dd domínio de fus ian en confervar en paz la

Ala
armas., fino folo dei uzo de

jan en confervar

Ciudad,
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A lafegunda duda.

7 *XT O obftante todo

X\| lo q aqui fe pro-

pone, tengo la refolucion por

verdadera
, y mui conforme

ai Derecho Divino
, y Canó-

nico -

y y las coftumbres
, que

contra eito fe allegan,aunqite

hablandoen general
, y den-

tro de los limites deverdadera

defeníion ,
pueden fer judas,

cõ todoeífohablando en par-

ticular de las que exceden los

dichos limites, fino fe mueftra

titulo jufto , en que fe fundan,

es folamente colorado
, y mi-

rada la verdad delacofa, no
fe halla, que fea verdadero

;

porque en tales cafos tengo
por cierto, que, ó el ufo fe ha-
de reprobar , ó bufcar otro ti-

tulo de Privilegio, ó Concór-
dia conrirmada,con que juíli-

ficalle.

Y aunque haya A A. que
defiendan lemejantes aótos

con títulos, ó nombres de de-

feníion juíta, y extraordiná-

rio fubfidio , íiendo real
, y

verdaderamente actos deju-
rifdicion

,
porque en ellos ve-

re , Êf proprte negotia Rccle-

no hazen prueva , ni en conf- fiafttca traÊíantur , nó nos ía-

ciencia , ni en buena, y folida tisfacen , ni hazen fuerça con
doótrina Ecclefiaílica. Porque
aunque fe introduzen cõ efpe-

cie de juíla defenfion , con la

potencia humana coa&iva, y
executiva,fe eftienden de fuer-

te, que en realidad de verdad

muchas vezes exceden los di-

chos limites, ylos DD. que

por la doótrina contraria fe

alregan,muchos hablan,óen'

general de verdadera defen-

fion,y neceífaria, contra fuer-

ça manifieíla, ó hablan en ca-

zos particulares, en que con
verdad, y claramente fe ap-

plica eíTa doótrina general.

8 Peroladifficultadmia

es de los cafos, donde el titulo

fu authoridad : lo uno porque
ordinariamente los que eito

efcriven eníuslibros fon los

que lo pratican y quieren eíle-

der lajurifdicionReahlo otro

porque nunca declaran las

difíicultades
, que en taluzo

fe oíferecen
,
que fon breve-

mente la primera,- que las leys

ettam cwiles delReyno piden

fuerça notória,como fefuppo-

ne, y dize muchas vezes en

eflas objeciones
, y ordina-

mente nó lo es,fino tan dudo-

fa, yocculta, que pende de

opiniones
, y puntos de Dere-

cho,ó en laformadeprocede-

der, en los quales cada Jues fi-

gue
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gue nYopinion , ò la que le pa* cion hay muchas vezes iubír-

recemejor, ómascõmun, y dios extraordinários, qual es

por fola efta via de feguir íu admittir quarta replica , ò in-

opinion deshaze muchas ve- ftacia dcfpues detresSenten*

zes eljuez Secular lo qjufta- cias conformes , &f fimilict.

mente , y íiguiendo íu opi- Aílique eftos membros fon

nion probable , tiene hecho generales,cõfiderada la coza,

el Juez Eccleílaftico. y la accion,como en efTetto fe

Lafegunda es, que aun exercita,nuncafe declara, co-

que la fuerça fea verdadera, mo en ella no íe proceda mo*
como nó fe haze per modum do vere judicario

, y de pro*

vtoleúée executioms>(mopermo- pria jurifclicion. Porque no
dum mjufttjudiai , tiene otros parece, que fe puede negar

, q
recurfos mas jurídicos, como en efte modo de proceder fe

fon dei Obifpo ai Metropoli- forme tela judiciaria
,
pues ay

tano , ó deite a la Legacia. Ac1;or,que fe quexa de laFuer-

9 La tercera es
,
que el ça, yjuez, queconofcadela

modo de proceder realmen- Cauza, como fellama comu-
te es de própria Jurifdi- mente eljuez delas Fuerças,

cion , y Tribunal Superior ai y por confeguiente es ne-

que fe recurre
,
para que emi- ceíTario

, q fe elcrivan Actos

,

endelainjufticia, que haze el por dõde la conofca, yjufgue.

inferior, y aunqueíea verdad, 10 Ni tan poço parece,

que el Juez Secular nò fe en- que fe puede negar
,
que dei-»

trometta en el articulo princi- pues de los tales A&os inter-

paldelacaufaeccleíiaííica,en venga Sentencia; pues eljuez

aquello, quetrata,procede;W- Secular determina eftacõtro-

dicario medo, que fin uzode veríla declarando, íi el Juez

jurifdicion no fe puede enten- Eccleílaftico haze fuerça, o
der: ni fatisface llamalle de* nò; la qual declaracion real-

fenfon,porque todo Juez,que mente en efTeto es Sentencia,

impide injurias , uzando de aun qfepalliecon otros nom-
jurifdicion, fe puede decir,que bres

, y la carta de ruegode

defiende ai que las padece. Ni que fe haze mencion, aunque

tan poço baila llamalle fubíi- no es Sentencia, fupponela,

dio extraordinário , porque porque fuppone la dicha de-

tambien en el uzo dejuriíai- cíaracion, y es un modo co-

G medido
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medido de mandalla aexecu- ritual, por lamayor ínquíe-

cion : pêro en eífeto los rue- rur , negociacion , y feglari-

gos fon fuerça, como cõfta de dad
,
que con eftos recurfos

,

lo miímo que en la objecion y enredos tienen, y con Io po-
fe reíiere. co,quetemen las cenfuras,por

ii Lo quarto de mucha las qualescauzas
, yporotras

coníideracion es
,
que de ba- quiçá mas graves, los Pontifí-

xo deita capa de las Cauzas cesííempre íicnten mal deite

Ecclefiaftjcas grandes
, y pe- género de recurfo,y lo reprue-

quenas, yaun de los manda- ban, yimpiden quanto pue-

tosdelos Prelados Ecclefiafti- den,- loqualfolotienemasau-

cos,frequentementeafTifcap- thoridad, yhaze mas merca
pella , aunque con otro nom- a qualquier varon docto

, y
bre , ai Tribunal Real , como pio , que ninguna authoridad

fe podiera recorrir ai Papa , o de Doctores particulares , o
quien tuviera fu lugar -lo qual LeyesCiviles,aunque eítastie-

và creciendo cada dia en grã- nen fu refpuefta, o interpreta-

de exceíío,como amime con- cion , en la qual nomepuedo
fta de otros Reinos, que defte alargar aora.

no tengo tanta noticia,- yde Mas con todo eíloyoen
aqui tambien nafce, que defte mi libro nunca me determine
recuríb

,
que fe dize haverfe a condenar dei todo eíle uzo

,

introduzido en favor de los fino adverti la diflicultad dei,

Clérigos , refultan en ellos defeando,que quando lo yain-

muchos maiores danos. troduzido no fepueda revo-

Porque lo primero , la car,o eftorvar, alo menos te-

obediencia, y difciplina Ec- manlosbuenosjuezesdeacre-

clefiaftica pierde fu vigor
, y centallo,y procure hallar ver-

los fubditos , íi tienen valias dadero titulo, y modo como
feglares , temen poço fus Pre- lo que hazen vaya bien funda-
lados. Lo fegundo , las de- doenconfcicncia.

mandas fon mucho mas en

multitud
, y en dilacion

, y Ala tercera dnda.

con mas daíío de los Clé-

rigos , nò folo temporal de n "\ Rimeramente a

maiores gaftos , vexaciones, X cerca de lo que

y trabajos ; fino tambien efpi- dei n. i8. aqui fe alega
, y lo

mifmo
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mifmoquafi es de todo aquel cap.fi. ) o. yen particular de

titulo Con/uetudo
, y aun de to- las Cauzas Civiles eu el cap.

do aquel G7^.34.advierto,c|ue 14. y porque eíte punto íé

yo no affirmo nada abfoluta- que es controverfo , digo que

.mente de lo que toca ai fado, yo eítuve mui dudoíb en el
, y

íi es tal
j
porque la dodrina es que antesdeirnprimiUelotra*

univerfal para toda la Igleíia, tè
, y aun diíputè por la con-1

.y los fados, o coítúbres puedé traria parte, y por eícrittos

íer mui differentes en diverfas trabajados con graviífimos

partes delia , de los quales no hombres de.Roma,losquales

puedo yo tener noticia, para rre refpondieron cn favorde*

poder afíirmar , o negar qua- íta dodrina
, y/é, que no me

lesfean, y afíi folo pretendo reípõdian finintelligenciade

declarar e\jus, fupponiendo Su Santidad,y ai finbien con-

el fado condicionalmente
,

fideradchallè\,queeítafenten*

como arriba ya toque , y affi cia es mas fundada,y ma< pia,

en aquel lugar digo, que íí eíte y favorabíe a la Religion^ Ga-

recurío eítà fundado en coítú- tholica,y q mas fe aparta de-

bres es neceíTario
,
que laco- las heregias deítos tiempos,y.

ítúbre,paraferjuíta, hayanaf- y aííi
,
que debe qualquieí

eido de privilegio
, y daqui hombre prudente inclinaríe

concluio en el dicho num. 1 8. más a ella*

que la tal coítumbre fera revo- Y fuppueíta eftà verdad,

cable,como lo es el privilegio, cefla todo lo que en eíta duda

y lo mifmo digo confeguinte- fe difeurre acerca de las co-

mete de las coitumbres deites ítumbres deite Reyno en cita

Reynos deitas Cauzas Civiles parte
,
porque el Derecho Di^

de los Clérigos , íi eítanfun- vino es mas antigo que todo

dadas en privilegio , lo qual el Derecho cõmun , no folò

yo no averiguoen aquel lugar, Ecclefiaítico,finotambienCi-

y numero. vil introduzido por Reyes
Mas aora anado que ten- Chriítianos , o por coítúbres

go.por falfalaopinion, q di- Civiles
, y citas Leyes

, oco*
ze íer de jure humano laexép- ítumbres no pudieron de-

cion de los Clérigos in caufis rogar ai Derecho Divirjo

àvihbus , como en el mifmo hi aun fer licitas , ó valida^
libro yo mucfho en [general fino enquanto fundadas en ai

Gij
gun

y
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gua privilegio Apoftolico

, procuro proballoen cl mifmo
como en el mifmo cap, 34. fe libro cap. 11. y teniendo los

mueftra. Papas efta poteftad dada por

Y por la mifma razon, Chrifto,podierony#<? jure ufar

íuppuefta lainftitucion Divi- delia à principio najcentis Ec-
na dei eftado

, y fuero Eccle- clefi<?y y íi nó lo hizieron,fue,o

fiaftico, no fe dize bien fer porque nopudieron de fado
eftas Caufas Civiles , y no Ec en tiempo do los Emperado-
clefiafticas -

7
porque aunque resinfielesj o porque nojuf-

de parte de la matéria fean garon cõvenir introduzir efta

temporales, de fuyo fon com- exempcion con violência en

munes a perfonas Laicas,yEc- tiempo de algunos Emperado-
cleíiaílicas,y aníi,quando fon res , que aunque fi eles reíi-

de temporalidades annexas a ítian,y aíli fe podia temer ma-
perfonas Eccleíiafticas,quedã yor dano dei rigor ; ó porque
Eccleíiafticas , ai modo que no lo tuvieron por can necefc

losbienes lo fon, y con las de fario
,
que no pudieífen difli-

claraciones, y limitaciones de mular, y cõdefcêder con otros

los Cânones. Reyes mas pios
, y aquieft la

13 Mas aun que fuefíe Iglcfiateniaobligacion; pêro

âífi q efta exem pcion en Cau^ efto no obftante,y aunque pa£
fas Civiles no fea immediata- fe qualquier tiempo , fiempre

mete de Derecho Divino, cõ- el Papa fe tien^e la mifma po-

todoeíío no fe puedenegar,q teftad, porque efta nunca fe

pueden los Papas derogar fe- puede diminuir , ni porco-

mejantes coftumbres por otro ftumbres,qualeíquiera q fean,

principio mui cierto,y es que ni por donacion , oporcon-
aun que efta exempcion no ceflion , o privilegio, oquaU
fuera de Derecho Divino, tie- quier otro titulo,

ne el Papa poteftad para infti- -, 14 De lo qual fecoligerl

tuilla, y mandalla guardar íin dos cofas a mi ver ciertas,una

dependência , ó confentimi- es, que aunque feadmitta que

ento de los Reyes temporales, ks coftumbres, que fe alegan

,

íi jusgare convenir alfi para el no eften fundadas en formal

buerigovierno de los Clérigos, privilegio, para fer licitas es

y para el bien
, y decência dei neceífario que eften fundadas

eftado Ecclefiaftico, como y

o

en un tácito confenEimiento
"

dei
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dei Papa, que no ha querido refpondido a todo lo que em
refiftir, ni uzar de fu poteftad, efta duda le toco , como es fa*

fino dexar correr las cozas cil de applicar adfingula , de

quanto a cila parte por el De- que yo me efcufo por la breve*

recho antigo
, y civil , el qual dad, porque tengo la cofa por

es un virtual privilegio
,
pues clara; Tolo torno a advertir en

podiera el Papa no confentir lo que fe trae de Concórdia

ental coftLmbre, yeftecon- confirmada, lo primeroque

fentimiento fe podia mui bien eftoy informado, q nó hay tal

prefumir antes de la inftitu- eonfirmacion:lofegundo,que

cion de los Papas , y no def- aun que la haya fiempre pue-

pues como en elítt/^Ldeldi- de el Papa revocalla
$
porque

cho libro-yo trato largaméte. fu poder queda entero , o exe-

Lafegunda coza, y que cutando el Derecho Divino,

fe configue a efta, es
,
que nò para lo qual nó ha meneíler

obftantes eíías coftumbres , o otra cauía ,• o uzando de fu p.o-

leyes civiles quantoquier an* teftad indirecta concauzale-

tigas
,
puede el Papa eximir gitima, como queda declara-

los Clérigos en eíías matérias, do
, y en las dudas íeguientes

o por cõfiguiente revocar ef- fe torna a tocar,

fas leyes, ocoftumbre poria De lo qual infiero uiti-

poteftad, que tiene dada por mamente,queenningunama-
Chrifto , con tanto que efto nera fe puede defender, ni âf-

feaencaufa jufta, y pertene* firmar la equiparacion , que

ciente ai bien cõmun dei efta- ai fin defta duda íe haze entre

do Eccleíiaftico
$
que efto es el Papa,y lacoftumbre, dizi^

neceífario, y bafta para el uzo endo
,
que aífi como él Papa

legitimo defta poteftad área puede en algunos cazos dimi-

temporaha
,
que llaman in- nuir la libertad Eccleíiaftica

direda,y quando huvieradu- de los Clérigos, afTi la puede

da,íi la caufa es baftante,ò nò, diminuir la coftumbfe. Por-

no fe ha de eftar ai juizio de que efto es contra todo lo que
losReyes, fino de los Papas, el Dejrecho Canónico dize de

como eftà claro -

}
fuppueftoq femejantesi coftumbres,ycon-

eftonò hade fer porpotencia, tra efficaz razon. Porque íi la

fino por princípios de Fé. Ecclefiaftica libertad es im-

15 Y de lo dicho queda mediata dejure Divino > es co-

za
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za evidente ,
que nó pue- porque toca lo mifmo,que eftà

den los hombres por humana dicho en la tercera -

} y íi bien

potencia, voluntad,o coftum- fe mira lo que en ella íe conti-

bre diminuilla
,

porque no eneen íubftancia, nófeapar-

pueden prevalecer contra la ta de lo que yo digo , fino en

voluntad Divina
, y íi el Papa un punto

,
que por ventura es

puede,esen virtud delamiíma modo de hablar
, y para que

voluntad Divina, que le dio efto confte advierto loprime-

poteftad paraello. ro , queen lapropueftadela

16 Y íi la exempcion de- dudaferefiere,queyo enel di-

los Clérigos fue introduzida eho cap. 34. n. 22. digo, que

immediatamente por los Pa- puede el Papa revocar las Co-

pas, no lo hizieron fino por la cordias còformadas ad/tfctum,

poteftad íobrenatural, y Divi- la qual palabra aã hbttum nò
nà

, y por la mifma pueden di- fe hallarà en mi libro
, y vá

minuilla,quãdoles parefca co- tanto en ella
,
que fin ella no

venir. tiene duda la concluíion
, y

Mas la coftumbre huma- con ella puede tener alguna.

na, en efpecial Civil, no tiene Lo Segundo, que fe re-

tal poteftad , mayormente no fiere, que yo tomo por funda-

afíiftiendo elPapa alatal co- mento de mi concluíion, no
ftumbre, como màs amplia- intervenir el Papa en eftas

daméte trato en el dicho cap.

32. y aííi no veo como de

aqueila equiparacion pueda

refultar declaracion aí cap.

Clerià , dejudie, fiendo mani-

fieftamente contra el, ycon-

Concordias como Parte, fino

como Superior, fiendo aííi qu£
en aquel n. 22. yo nó pongo
efto por fundamentOjíino que
el Papa cÕfírmando el tal pri-

vilegio concede a los Princi-

fala cõmun expoíiciondelos pes aigun favor contra juscõ-

DD.cõcordia de los otros De-

cretos,como yo por el modo,
qpuedo, mueftro en el^.c.32.

A la quarta duda.

17 ~^ N efta quarta

\2j duda no halo

cofa nueva , a que refponder

,

mime
, y aííi tiene virtud de

privilegio revocable dei Su-

perior •> y defpues en cl n. 23.

refpondiendo a un lugar de

Rebufo, en el qual parece fen-

.

tir, que nó pueden los Papas

revocar eftas Cõcordias entre

ellos, ylos.Re.yesj rcfpondo

lo
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loprimerocon aquel funda- quefeencuentraloqueyodi-

meto, que cl Papa no es Parte go en el n> 20. con lo que digo

en eltas Concordias
, y nó eneU/.n.Por^enel^.io. di-

quietandome con el , anado

,

go,q eítasCõcordias no valen

que aun que tambien fe pueda íin authoridad dei Pontífice,

confiderar como Parte , nun- lo qual es certiííimo, y fe -ven-

ça puede dexar de intervenir fica ora elPontifíce íblo , ut

como Superior difpenfante, y Superior , ora como Parte
}fi~

derogante aliquo modojúri cõ- mui & Superior , porque eito

mum , & utens Suprema Pote- fegundo nunca fe puede ex-

jlate ad minuendam altqua ex cluir, y aííi todas las alegado-

parte, immunitatem clerkorum

,

nes de Doc~lores,q alli íe traen

como declaro el n. 24. y defte para probar
3
que eítas toncor=

principio limito la doctrinâ dias no valen finei Papa, cõ-

deRebufo de parte dei Papa , firmanlc queyo digo, contai

y concluyc,queno obítante el que nunca fe exlclúyja la razon

contrato
,
puede el Papa re- de Supremo Diípeníanteen la

vocar la Concórdia, y afiado matéria ecckfiaítica
,
yefpe-

dos condiciones. Primera,y/ cialmete en la exempcion dei

tamen^mutath rebus , aut meltus ClerOj ni los Autl ores
,
que fe

perfpeBisjConcordiam nocivamy alegan la excluyen,ni pueden
autminus coiementem Rcclefia en ninguna mancra.

ejfeintellexerit. Segunda, com- 18 Lo quarto, no veo

penfando alteri parti damnum
5

nueva objccion
,
que contra

ypongo iin exemplo delRey
, lodicho fehaga ,• porque lo

que puede revocar la Concor- que fe dice, que eftas Concór-

dia hecha con fuíubdito
, y dias, aunque tengan algo de

anado las mifmas cõdiciones privilegioydenowwantur à con-

en eítas palabras : Dummodo traBu
,
parum refert

$
porque

Êf ad corr.une honum regni ex- efl quaeflio dex ccabulo,ni fe trae

pediat , &fubditoreftituat )
vel nueva objecion

, y procurafe

recompenjet
,
qucd slle ex parte evadir el fundamento de la

fua cantulerat^ la qual doárina poteftad dei Papa folo conde-

fuppongo como fundada en la cir,quelosReyes no la ban xt*

matéria de privilégios. conocido en muchos cazo&,hf

Lo tercei o, delodichofe ban admittido la confirma-

ve,cõ quan pocarazon,fe dize cion deitas concordias, como
corref

t



.J J
N

5 6 Aíonomachia fobre as Concordias

correfponde alguna Jurifdi- ai Derecho Canónico atim-

cion , ni como validacion de genti aliquo modo jus Divt-

coftumbres mal introduci- num. Ni tart poço concnerda

dos, y nullos \ ííno como con<

fentimiento de la Parte, o pa-

ra mayor dèclaracion, y fir-

meza : mas el dicho funda-

mento efta tomado dei Dere-

cho Divino , y fundado en el,

efta refolucion con lo que lue-

go fe aiíade
,
que fi el Papa

quifieííe deshaíer la tal Con-
cordia,havria de fer en caio q
el fin fobrenatural lo fuadief-

fe
,
yreftituiendo lo que por

o porque la exempcion eccle- virtud delia los Reyes le lar-

íiaftica es de Derecho Divi- garon
;
que fon las dos condi-

no como es lo mas pio,y mas ciones
,
que yo pufe , ,y anfi fe

probable^o porq a lo menos el viene a incidir en lo que yo te-

Papa tiene de Derecho Divi- nia dicho.

no inftituilla , y confervalla

,

j ia
-

fa duda ^

ò reftituilla , como , y quando

convengaalmayorbiendela *9 "\1 Adie ingnora,

Iglefia , la qual poteftad no fe IN que el contra-

puede diminuir por ninguna troobliga ai Príncipe, yque

Concórdia, ni por ningun e\ privilegio,que tranfitwcon-

confentimiento ,
que el mif- traclum, no puede el Príncipe

mo Papa , ó fus predeceífores revocalle regularmente , aun-

hayan dado; e àÚtJqto , &non <]ue fea concedido a fubdito
,

conceffò, que los Reyes tempo- como yo tambien lo tenia eí

critto lib.%. de Legibus cap. $7.

Pêro efte principio tiene

limitaciones
, y una

,
que dan

Doctores graves, es , mfi per

privilegiam jurifctiB'10 conceda-

rales dixéífen algo cõtra efto,

importa poço* porque fu di-

cho en eftas matérias nò haze

fé, y eftan obligados a obede-

cer a la Iglefia.

Por lo qual todo fin fun- tur
-,

porque le toca enjuriídi-

damento folido fe cõclue, que cion, puede a lo menos el Suc-

en eftas Concordias nó inter- ceííor revocallo ,
como ale-

viene privilegio alguno , fien- gando a otros affirma Felino

do aíTiquefiemprederoganen tncap. Novit, cie Judie, num.%.

algo ai Derecho Divino,limi- Hmtt.i. y dà la razon; 'quiamfi

tandolo fegun la mas proba- poffh revocari ,fequeretur auòd

ble opinion , o por lo menos Superior fibi ipfrper indireblirm
1

f
. ff*
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pojfet tollere jusfuperioritatis
y& femejantes difpoíkiones , ora

obedientiain^quodnullo modofie- fè llamen privilégios , ora cõ-

ripotefi , y lomifmo repiteen tratos , ò Concordias , ò

el/2.9. enotroveríiculoj Limi- confirmaciones delias , fe

ta prítno,àonàc anade, q quan- deve confiderar , fila co-

do difpofiúo , vel contraBusref- zade que fe trata, ò que el

4Áãf cõmodumfubditi, nonpotefi Príncipe concede, es tal
,
que

revocar1fine caufa ,/ècus, aityfi la puede el Príncipe dei todo

dijponeret m rebus concernenú- enagenar,y dividir de fu Co-

te jurifdtBione Supertoris,quta rona , o Sylla ,• porque li nò es

time potejifme caufa revocari, y tal, digo, que la difpoficion de

aun parece
,
que en el princi- parte dei Superior íiempre es

pio, que fe toma eneftaobje- revocable,- porque nó es dei

cion,fequifo infirmar efto,qua- todo abfoluta , íino incluye

do fe anadio efta reftriccion, condicion alguna, qual pue-

quando fe habla dei contrato, de fer , íi las cofas nó fe muda*

que hazen dos Príncipes en- ren,oiielíucceíTor nóquifiere

tre íi , como períbnas parti- ufar de fu derecho,y poteftad,

culares , fobre fu jurifdicion

,

pareciendole convenir otra

con la qual Iimitacion el fun- cofa : y aííi ceifa la difficultad,

damento
,
que en efta duda fe que fe haze, de que parece fer

toma , en ninguna manera fe efto deíígualdad entre los cõ-

puede applicar ai cafo delas trahentes , la qual es contra

Concordias, de que fe trata íj el Derecho natural. Porque fe

porque el Papa es en ellas par- refponde, que tambien la ay

te contrahente , como es muy entre los contrahentes
, y que

probable , aunque fe confide- el fubdito
,
quando contrahe

re como tal nunca puede de- con el Superior, debe íaber

xar de intervenir como Supe- efto, y aííi fe íuppone
, q lo fa-

rior
,
que difpone en matéria be, y que con todo elío fe con-

de jurifdicion, y Suprema po- tenta, lo qual ha mas lugar

teftad , la qual nunca puede en eftas Concordias
,
porque

diminuir
; y aífi no la puede ordinariamente fòn ad redi-

alargar dei todo irrevocable- mendam vexationem. cediendo

mente. el Clero a fu derecho , etiam

20 Y affi advierto en el di- divinitus concejfo , advitandam

cho lugar de Legibus-, que en maioremvim , como eneldi-

H cho

>
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cho capit. 34. advierto.

De lo qual concluio
, y

t
jngo por cierto,quecon cau-

ía puede el Papa revocar eílas

Ccncordias valida , y licita-

mente
, y eílo nó Tolo el fuc-

ceíTor , fino el que lo confir-

mó^mas filo hifiere fin cauza,

nó harà bien, a lo menos el que

lo concedio
5
porque dei fuc-

ceííor puede tener duda
,
pêro

nó la puede haver dequeíea

valida la revocacionj lo uno
porque es mas probable íer la

exempcion de jure Divino, y
aííi baila para el valor de la

dicha revocacion
, que por

cila fe reduze la libertad ec-

cleílaílica ai eílado,quedebria

tener dei Derecho Divino.

Lo otrodigo
,
queaun-

que fe tenga ,
que la exemp-

cion nó es de jure Divino, fino

fola poteílad de inílituirla

,

tiene verdad lo dicho; porque

la poteílad fiempre queda en-*

terá
,
y avicndo poteílad ,re~

vocatio fatia tenebit : y eílo fe

puede bien declarar
, y con-

firmar de lo que tambien di-

xe en el Libro 6.de Legibus cap.

20. n. 5. que puede el Papa re*

vocar Ia difpenfacion conce-

dida mientras nohahecho
íu efTeto

,
por la poteílad que

en el fiempre queda entera.

A lafexta duda.

li A Laprimerapartede-

ji\ fta duda , refpondo

ponderado en ella aqueílas pa-

la bi as £)ue osPrelados nad cõtra>

dizem^ acrcfcento que el Pre-

lado de los Prelados es el Pa-
pa, elqual harto contradizc

en general por íus Bui as
, y

miniílros, y en particular en
todos los cazos occorrentes

;

haziendo lo que puede, y nó
apretádo más por nó ron per

dei todo , corro es notório
, y

pudiera referir cazo bien fref-

co , en el cual mueílrabien el

Papa quanto cõtradice aeílos

recuríos
,
peró nó es aora ne-

ceííario ,• y aííi nó importa,

que los Prelados inferiores no
contradigan

,
porque lo uno,

baila que el Papa lohagaj y
lo otro , fi nó lo contradicer,

por ventura es, porque ò no
pueden , ó no fe atreven, ó nó
efperan fruto, y pareceles que

baila loqne elPapahace, y
con todo nó faltan Prelados

zelozos
,
que contradizen ,y

fc opponen , como pueden
,

haíla que fon forçados a cal-

lar
,
por evitar vexaciones

,

ò maiores inconvenientes.

A lafegunda parte d\go
y

que confiando dei Breve, que

fe

/
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fe propone, eftàcumpliao ba- palavra adltbttum ; e naõ vejo

ftantemente con loque digo que efta palavra altere na-

en el lugar, que fe alega
; y da na fubftancia; porque ad

folo refta que confte de la co- libitum pôde fazer a couza

,

ftumbre , y que nó fe exceda ,
quem pôde com caufa , e fem

ni fe vaya acrefcentando; mas ella,por ter eífe poder radica-

para mi fuera gran favor ver do em íua pefloa; mas deixan-

el Breve
,
por quitar el efcru- do de confinar de novo as fuás

pulo, q en efto me han puefto refpoftas; porque elle em mui-

perfonas letradas, y que traen tas couzas moftra tornar

atras , e igualarfe com as difi-

culdades que apontei , dizen-

do que a fua doutrina procede

na forma
, que eu digo, naõ fc

colhedo iíío das palavras del-

ia , e em outras fuftenra /ua

ra fogir as dificuldades lhe opinião com razoens fem alie-

foy neceífario fubirfe àquelle gar livros, nem comuas opi

las manos enlamaífa.

22 Deftas refpoftas do

Padre Francifco Soares fevè

claramente o que em feu li-

vro trata contra os coftumes

eleys defte Reino, e como pa

alto de dizer, que aizençaõ

dos Clérigos nas cauzas Civeis

era de Direito Divino , opi-

nião ,
que elle tanto abraçou,

que diz que a contraria he er-

rónea , fendo feguida de gran-

des Santos e de muy graves

Doutores, de maneira que pe-

la parte contraria fóelleeftà

com fua authoridade, e de hu-

ma gloza reprovada : defpois

difto negando as Concordias,

e querendo que forçadamente

fejaõ privilégios, que o Papa
pode revogar com cauza , ou

fem ella validaméte, que he o

nioens por fua parte, e nas

matérias de Direito envergo-

nhamonos
,
quando falíamos

femley L. lllam C.deColIa-

tio.

23 E para moftrar,quam er-

radamente fe cuida,que falta5

nefte Reino Concordias fei-

tas por authoridade Apoftoli-

cafobre litígios
,
que na Cú-

ria Romana penderão entre o
Clero , e os Reis defte Reyno,
me pareceo trazer aqui as que

ha
,
que fervem ao propoíito,

de que trato , citando os lu-

gares onde eftaõ,para 6, quem
mefmo, q dizer q adlibttum o quizer entrar mais por efta

pode fazer
,
pofto ^ fe queixa matéria poífa , fem o traba-

que eu lhe acrefeento aquella lho
,
que eu tomei para as dei-

Hij cobrir.
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cobrir , faber os lugares on- ros, guando em tem pode EI-

de as hade bufcar , com as pa- Rey Dom Afíbnfo II. os Pre-

lavras , e capítulos de alguns lados delle moverão duvidas
,

Breves, cjue refpeitaõ a eílas e alterações em matérias de

mefmas Concordatas confir- jurifdiçaõ eccleííaftica , fobre

mando-as, como outros que que tendo precedidoConcor-
contem em íi alguns privilé-

gios, de que tivèraÕ nalcimé-

to algumas de noífas Ordena-

çoens
,
porque naõ ha nenhu-

ma
,
que naõ tenha Concór-

dia, ou Breve.

E aílim cuido, que fica eíle

ferviço de coníideraçaõ em
refpeito dos Reys deíle Reino,

a quem vay dirigido, como
em refpeito da Sè Apoílolica

,

moílrando-lhe,queo que uza-

mos , e as leys com que fe go-

verna eíle eíladonas matérias

ecclefiaílicas , ou foraõ tira-

das de contratos feitos com o

mefmo Papa, ou de Breves,

e conceífoens fuás, que hoje

duraõ : e para que iílofe veja

com mais diílinçaõ,poílo que

já no principio tratey do que

tiverao eílas Concordias , e

com que Príncipes começà-

dias , ultimamente em tempo
delRey D.Diniz fe celebrarão

três , a primeira de 40. arti-

gos
, que federão namaõ do

Papa
i
a fegunda de onze; a

terceira teve 22. feita como
Bifpo do Porto D. Vicente , e

D. Joaõ Bifpo da Guarda , e o
de Lamego , e D. Egas de Vi-
zeu, em Coimbra na era de

1 3 oo.andaõ incorporadas nas

Ordenações delRey D.AfTon-
íb II. 2ifol. 97. 103. 107. e no
Livro 2. delRey D. Afíbnfo.

V. de fuás Ordenações fol.i.

11. 16. Com EIRey D.Pedro
fe celebrou outra Concórdia
em Elvas

,
que eílá no mefmo

livro 2. da reformaçaõ/À/. 18»

e no outro livro 2. das Ordena-
ções do mefmo Rey foi. 40.

Paííando aífim os governos

do dítto Rey D. Pedro , e D.
raõ os litígios,em que ellas ca- Fernando,chegando ao de D.
hiraõ , me pareceo referir to- Joaõ o primeiro , tornarão os

das as Concordias
,
que hou-

ve
,
que foraõ mais notáveis

,

e em que tempos.

24 Apenas começava
Portugal a abrir os olhos , fa-

hindo dafervidaõ dos Mou-

Prelados em Roma a fufeitar

as caufas antigas, introduzin-

do fuás queixas na Rota, e ío-

bre ifto houve duas Concor-

dias, que andaõ no livro 2. das

Ordenaço.ens do mefmo Rey
D. ArTon-

/
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D. AfFonfo V. foi. jo. e ou- mo foi 28. porq o abfolviada

traem 3. deAgoílo de 1417. excomunhão com condição

queeftaõ no mefmo livro foi. que em quatro mezes ratifi-

29. e em outro das Leis extra- caííe o que Te acordara na Cu-

vagantes que mandou com- ria por feos procuradores j e

pilar ElRey D. Henrique na íobre ifto melmo ha duas Bul-

era de 15 j^.e nas Ordenações las mais do mefmo Papa JoL

delRey D. AfFonfo V. foi. 16. 29. e 30.do livro primeiro dos

E he de advertir,que eíias pri- Breves ; e a foi. 31. ha outro

meiras Concordias delRey D. Breve de 23. de Março de

Dinis foraõ feitas com ama- 1 2 89. porque cõíta, que ElRey

ior íblemnidade
,
que podia approvou, oq emRoma efta-

fer
j
porque ElRey por hum va concertado comos procu-

inftrumento publico, que eítà radores de ambos os eftados.

no livro delRey D. AfFonfo Euhimamente no mefmo dia

ll.de fuás Ordenações/0/. 10 3. de 23. de Marcho o Papa com
fez procuradores para Roma,- particular Breve feo cõfírmou

eoPapaNiculao IV. por hú as Concordias celebradas,põ-

Breve feo do primeiro de Fe- dolhes perpetua firmefa,e efta-

vereirodei28S.concedeo aos bilidade a foi. 26. do mefmo
Prelados, que elles fepudef- livro, tendo precedido outra

fem compor com ElRey
,
que Bulia de 7. do mefmo mes de

anda/a/. 21. Itb. 1. dos Breves Março de 1 289. foi. 22. porque

da Torre do Tombo.E ha ou- também as tinha coníírma-

tra Bulia,porque o mefmo Ni das : e para mayor clareza hi-

colao IV.mandou a ElRey D.

Dinis,que confentiííe na Con-

córdia dos artigos ofTerecidos

pelos Prelados de 16. de Mar-

ço de 1289. no mefmo livro

foi. 30. e outra de 23. do mef-

rey pondo as Concordias, que
houve pela mefma ordem

,

que foraõ feitas , e com que
Prelados , c em que tempos , e

lugares.

CON-
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CONCORDIAS
Feitas entre os Reys de Portugal D. Ajfbnfo II. D. Sancho

\ Z).

Diniz , £>. Pedro, D. João o \. eD. SebafliaÕ \ com os

Prelados do mefmo Reyno , e approvaçao dos Summos
Pontífices,

c A P. IV.

Das Concordias de EIRey

D. Ajfonfo II.

S primeiras Con-
cordias , de que

achey noticia ,

livro antigo das Leys do mef-
mo D.Arfonío /À/^.athè 48.

aonde naõ ha coufas notáveis,

e por iíío naõ trasladei aqui

aquelles artigos, q faõ muitos.

Depois deites artigos

houve na era de 1223. ou-

tra compofiçaõ feita com-
foraõ celebradas EIRey D. Sancho, e D. Eíte-

com EIRey D. vaõ Arcebifpo de Braga , de

Afíoníb II. nas quaes naõ ha que o treslado he o feguinte.

outra forma, mais que, pre- In nominePatris , &Fi-
cedendo as queixas dosPrela- lii , & Spiritus Sancli. Amen.
dos nas couzas , em queen- Haec eftcompoíitio inira in-

tendiaõ íe lhes fazia aggrávo, ter Dominum Sancium Secun-

dar EIRey fua refpofta, desfa, dum Illuílrem Regem Portu-

zêdo os aggravos , e pondo gallia? ex una parte , & Domi-
emenda no futuro

,
para que numStephanú Bracharenfem

fe naõ continuaíTem : deitas Epifcopum ex altera , fuper

houve duas , de que confta do quibufdam controveríiis olim

oreis
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ortis inter Dominum Alfon- harreditatibusEccleíiarum, &
íum Patrem pra?fati Regis,& Monafteriorum , & in quibus

eumdem Archiepifcopum.

I.

PRimò placuit utrique

parti ,
quòd Dominus

Rex procurationes
,
quae vul-

gariter appellantur collecta?,

recipiat inCathedralibusEc-

cleííis, 8c Monafteriis, & aliis

Ecclefiis, à quibus eas habue-

runt avi lui Reges Portugal-

liíE j & quando Dominus Rex
fecerit tranfitum per cameras

illas,reje£tis gravaminibus, &

funtjVeJ fuerint judices litiga-

tores, cõfequantur fuam jufti-

tiam per Archiepifcopum,vel

per Epifcopos, vel per Judices

locorum , & íi iJlis non fece-

rintjuftitiam , Dominus Rex
faciat eam fieri , &prodire-
ctis fuis declaratis non fiat al-

ça ad Dominum Regem ; nec

fuper você , & calumnia, íi ju-

dex voluerit illam judicare,-

fed fi voluerint illam judicare

lavratores, alceníè,ii volue-

rint , & per hoc non attribui-

tur poteftas , vel jus aliquod

,

quod non habet ; nec aufertur

1

exactionibus miniílrialium,&

nõ teneantur datores collecta- ei
} quod habet.

rum eas carretare , niíivelint,

extra illas cameras, &reci- IV.

piat eas Dominus Rex
,
qua-

les receperunt avi fui.

IÍ.

PLacuit etiam Domino
Regi conftituere

, quod
de caetero aliqua Eccleíia non
fít Joaneira in regno iuo , nec
aliquis Vaífallus íiius audeat

eas vendere,vel arrendare pro
aliquo pretio.

III.

POÍítum etiam fuit inter

eos
,
quòd in civitatibus

Epifcoporum , & caufís , 8c

Tem Dominus Rex debet

defendere Clericos , & Ec-
clefias,& Eccleíiafticas perío-

nas,requiíitus abArchiepiíco-

po, vel Epifcopis , vel ab aliis

Pradatis.

V.

p Romifít etiam Dominus
Rex dimittere Epifcopis

cameras íuas cognitas ;8cfi

dealiquibus fuerit dubitatio,

faciet de eis directum fieri.

V.
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& Monafteria , & viros Eccle-

VI. fiafticos.

X.

Tem ftatuit , quòd bo-

naEcclefiarumnonoccu- T Tem ftatuit, quòd nullus

pet ia morte Praelatorum. X Vaííallus fuus, vel ejus do-

VIT
musinEcclefiisregaléguisfa*

ciat malum, vel forciam Ec-

Lacuit infuper Domino cleíise , vel Clericis , vel ho-

Regi , ut nec canes , nec minibus , & rebus eorum.

aves , nec homines , necbe-
;

ftias mittat adEccleíias , vel XI.

ad Monafteria, ut inde paf-

cantur , vel per eos alias gra- TT Mc Omnia , prout fu*

ventur. XTX per^s feripta funt, Do-
VIII. minus Reximplere Cúria fua

promifit, & obfervare ííne ma*

POÍitum etiam fuit
,
quòd lo ingenio,& mandavit Baro-

Dominus Rex nonintro- nibus luis , ut ea jurarent , &
mittat fe dejuftitia fa&acir- attenderent, &faciatDomi-
ca Clericos incorrigibiles , & num Regem ea attendere bo-

Religioíbs fubditos Epifcopo- na fide, quod quivis fuerit , &
rum, niíi in quantum fuerit ipíleajuraverunt de mandato
laicale. di&i Regis fecundúm prar-

IX. miííam formam. Aclum Co-
limbricíe,menfe Junii, fub era

PRomifít etiam Dominus 1 26*1. praefatis Rege & Archi-

Rex ,
quòd faciet émen- epifcopo hoc confirmantibus

dari inquintiones fadas a cum appofitione íigillorum

Patre fuo in regalenguis in- íiiorum
;
praeíentes autem hi

quantum tangunt Eccleíias , fuerunt.

DomnusPetrus Abbas Alcobaúte.

Dotmtus Rodericus Prior Hofphalis\

Domnus Ambntus Abbas Sanfti Joannis de Taraucà.

E outros muitos Barões , e peííoas
,
que aqui nao traslado*"

I Houve



-.
' > ..-'

\ 66 JMonomachiafobre aStConcordias

Houve fegunda Concor- pecunixquantitatem. Proce-

dia, na qual omefmo Rey D. rea h* continçat aliquando,

Sancho prometteo guardar os quòd tu , & Vicarii tui proce-

artigos, que íe continhaõem datis contra perfonas Eccle-

huma Bulia de Gregorio,cujo fiafticas puniendo ipfas juxta

theor heofeguinte. quod earum exceífus expof-

Gregorius Epifcopus fer- cunt , idem vos quod pcenam
vusfervorum Dei ; Venerabi- hujufmodi revocetis, tam per

li Fratri Archiepifcopo Bra- occupationem bonorum ve-

chareníi falutem , & Apo- ftrorum , vel alias pro fua

ítolicam benedidionem. Si II- volCitate compel!it,& per fuos

luftris RexPortugallia?,quàm facit integrari punitos , ex-

horribile fit in manus Dei vi- quo crimina remanent incor-

ventis incidere,debita medita- recta,- teque ipfum quoque , ac

tione penfaret , ab orTeníione perfonas Ecclefiafticas , ut in

Sacrofan&a? Ecclefia? Sponfa; fuo procedatis exercitu pro

fua?,quam ipfe próprio íangui- lua: citat arbitrio voluntatisj,

ne comparavit , & íervitorum vofque ad ha?c per fe ac íuos co-

cjus cautius abftineret. Ad gitinvitos, vobisnifi iveritis,

noftram íiquidem audientiam pamam pecuniariam impin-

noveris pervenifTe,quòd idem gendo
,
perfonas nihilominus

Rexprartextu cujufdam pravas Ecclefiaílicas ad retinendum

Cõftitutionis,qua Proavus fuus homines , & equos ipfius Pv e-
afferitur edidiííe j videlicet, ut gis in Eccleíiarum domibus,&

mulier capiatur, cum qua per- miniílrandum eis neceffaria

,

fona EccleíiaíHca reperitur, fubire angarias & paranga_-

OíficialeSj&quidamalii vaííal- rias, & ad alia compelli onera

li fui fsepe domus hujufmodi inhonefta , & tam íua quam
perfonarum Dicecefis Bracha- Baronum,& Oíficialium íuoru

renfis infringunt , & íive in bona, & ftatuta fervare. Inter

veniantur cum eis muliereSjíí- qua? ipíe tale fecit in odium
venon, eafdem perfonas in- Dei ,&Eccleíia:, ac miniftro-

famant, &bona deripiuntea- rum ejusftatutum j videlicet,

rumdem ,- propterea quod ut íiquis poííeífiones aliquas

nulla? ex ipfis coada? vexatio- Ecclefia?,vel Monafterio dona-

nem fuam redimere oíiiciali- verit inter vivos, aut inultf-

bus, & aliis certam perfolvunt ma reliquerit voluntatc , non
liceat
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,

kceat Ecclcfia: ipfas recipere

,

Ecclefiarum,acMonaíteriorú,

nec eis aut cuique perfohxEc- íumptaoccafionequalibet cõ*

clefiaític^pofleíTionesaliquas tra ipfa frecjiientius occupan-

comparare, quantumcumque do. Ide etiã eft non attendens,

ab omni onere tributi, aut íer- quod laicis , quantumcumque

vitutis immunesj ex quo devo- Religiofis, fuper Ecclefiaíticiá

tio ridelium,& volutas deícen- perfonis , & rebus EcclefiaíH-

dentium iniquè impeditur.Ad eis nulla fitattributapoteítas*

haec íiqaa perfona Ecclefiafti- quos obfequcndi manet neceí-

ca íuper pollelfionibus, vel re- fitas,non authoritasimpetran-

bus aliis conventa a laico in di , deipíis contra canónica

feculari judicio foriexceptio- inítituta difponit, &quoddo-
ne propofita , ibi reperiri re- létes referimus,bona cecupas

eufet , in rei petitae pofleííio- Ecclefiarum vacantium Bra-

nem ponitur íbatim aâ:u , fie- charenfis Dicecefis,qua?quan*

que Conventus rem ipfam diuRectores non haberet, per*

amittit, vel íub non fuo judice Te , aut fuos vicários ha&enus
litigare , aut compofitionem viris EcclefiafHcis fa&o cóíue-

cogitur invenire dãnofam , & verunt inventario comendari,

quod graviuseft, tam in cri- eafdem facit per laicos cu-

minali, quam in civili caufa, ftodiri,ac inquibufdamearuiti

paílim prxfata? perfona? com- Jus Patronatus fibi contra ju-

pelluntur íubire judicia lai- ftitiam vendicare intendens,

corum. quandoque adeasperfonasin-

Iníuper quoties ipfe per dignas , externas , & ignotas

Ecclefias,aut monafteria facit Volentes in ipfis refidentiam-

tranfitum, ab illis
,
qux nulla facere , nec ad pr#sbiteratus-

obtinent ab ipfo regalia
,

ordinem promoveri tibi pra>

per curatores , vel procu- fentant, quae ipfo cogente fa>

ratorum praetextu pecuniam pius admittuntur , & aliquan-;

exigit , & extorquet , aliás do in aliquas ipíarum perfo-

ea pluribus exadtionibus ag- nas intrudit fe, nemine requi-

gravando, & cum excõmu- fito.

nicatos cautius evitare debe- Ecclefias etiam ac Mo-
at , ipfe eos ad communio- naíteria,& Colonos ipíarum

nem fuam feienter admittit
,

per officiales fuos,& Baronurrl

bona Cathedralis, & ali arum íuorum adeo exaótionibus ag-

I ij gravat,
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gravat , & aggravari permit- casBracharêTis Dicecefis pr#-

tit
,
quod coloni fuás colónias fumerent aggravari.

defererel cõpelluntur, aliaste, Nos igitur et faluti íux

Clerum,& tuos injuriis, mole- confulere , & Eccleíiarum, ac

íliis , & gravaminibus oppri- perfonarum Ecclefiafticarum

mendo. Propter qu^Ecclefiae indemnitatibus , ficut tene-

ac Monafteria adtantamexi- mur, pra*cavere volentes eidé

nanitionis miferiam funt de- Regi per litteras noftrasdeítri-

drôajquod non poííint mini- dius inhibemus, ne per le, vel

ftros próprios fuftêtare.Unde oífíciales,vel vaíTallosfuos per-

tuipfumdiligenterfepius mo- fonas Ecclefiafticas infamare,

nuifti,utEcclefiis,ac Monafte- veldomosinfringere,feubona

riis ac perfonis Eccleíiafticis ipfarum deripere príedido vel

de damnis & injuriis per fe ac alio cõfimili modo príefumat.

íiios irrogatis eifdem fatisface- Si vero tu , vel tui Vicarii cõ-

ret cõpetéter perfonamfuam, tra viros Eccleíiaílicos pro-

& Oíliciales,ac fubditos fuper ceííeritis de fada ex eis

praemiííis vel fimilibus abEc- juftitia , vel etiam facienda

cleíiarum moleítiis cohiben- fe nullatenus intromittat, nec

do. Sed ipfo monitiones tuas alias tuam vel ofíicialium

furdis auribus tranfeunte , tu tuorumjurifdidionéimpediat

poft monitiones & expeda- vel impediri permittat, cum
tiones diutinas gravamen Ec- non fit fas talibus immifceri.

cleíiarum ulterius aequanimi- ArchiepifcopatusquoqueBra-

ter fuftinere non valens in fua chareníis , vel majoris , vel

Baronum , & aliorum fuorum aliarum Ecclefiarum, feu Mo-
hominúEpifc.quoque,& mui- nafteriorum bonain totó non
toríi Religioforum hominum occupet vel in parte , ftudens

praefentiaexcomunicafti,tam excommunicatos arciius evi-

Barones ,
quam Omnes alios tare,nec per fe , nec per mos

qui,veldemandato>fuovelpro copellat perfonas Ecclefiafti-

pria authoritate,feutemerita- cas in faeculari foro decauíís

te potius,occaíione quacúque criminalibus, vel civilibus re-

praemiíTis , vel aliis fimilibus fpondere. Viros etiam Eccle-

modis contra libertatem Ec- íiafticos ab his, qua? tenent, &
çlefiafticam, Ecclefias,Mona- poííident non removeat, dum-

fteria, vel perfonas Eccleíiafti- modo parati fint fuper illis

coram
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coram fuo judice de fe con- muni,obfervabit,& faciet ob-

quan-entibus exhiberejuílitia? fervari,tibi , & tuis plenam fe~

complementum. curitatem impcndcns , ac fuos

Pnuterea in Ecclefiasali- Barones , officiales , Bailivos,

quos non intradac , nec ab & fub ditos íucs abEcclefiarú

eiídem amoveat inftitutos. gravaminibns cohibcndo , tu

Caveat nete, aut perfonasEc- omnia capitula íapra (cripta

cleíiaíticas in exp^ditione fua fublato cujuslibet códitionis,

proficifci,feu bona aut ftatuta & appellationis obílaculo exc-

lua, Baronum , 8c oíEcialium quaris,cõtradicl:ores,{iqui fue-

íuorum fervare maxime de rint, vel rebelles per ceníuram

poííeííionibus liberis ab Ec- Eccleííafticam , appellatione

cleíiis,vel perfonis Eccleííaíti- poftpofita cõpefcêdo ipfum ia

eis minime acquirendis , five fuper fentétia excõmunicatio-

angarias, vel parangarias, vel nis praxellens , loca, ad qua?

alia onera inhoneftafuftinerc eundedevenirecótigerit, quã-

compeilat a tuis perfonarum, diuibifuerit,fupponasEccleíi-

Monafteriorum, & Eccleíiarú aftico interdicto
T
& farias fen-

gravaminibus, injuriis,ac mo- tétias ipfas ufque adfatisfa&io-

leftiis expreífis fuperius peni- nem condignam authoritate

tus deíiítendo ; alioquin cum noílrainviolabiliter obfervari,

non íit cuique in anima? íua* non obftante indulgentia,quse

periculum deferendum, nove- fibi dicitur ab Apoftolica Se-

rit. Nos tibi noftras dediííe li- de conceíTa,nequis in eum,vel

terás diftri&ius in praxeptis, Regnum ipíius excómunica-
ut nifl ipfe infra três menfes tionis, vel interdicti fenten-

poft receptionem Litterarum tiam audeat promulgare.Si ve-

noftrarum,vel publicationem ro memoratus Rexinhujuf-
earuminloco, ubi fuerit pra> modi pertinácia diutiusduxerit

di£ta curaverit adimplere, & perfiílendum, Romana Eccle-

Ecclefiis , ac Monafteriis de fia fuper iis ai iter autboritate

damnis, & injuriis perfe ac Domini providebit.Quo circa

fuos irrogatis eifdem fatisfe- fratemitatitu^fuperprxdictis

cerit cópetenter promittens mera executioné cómittimus,

firmiter per patentes Literas per Apoftolica fcriptadiílride

fuás, quod artículos expreííos pr^cipiendomandamus,qua-
íuperius,cum fint de jure com- tenus fi jamdi&us Rex infra

prxf-
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-pra?fcriptum tempus,qua?pra?- quocunque titulo Regnum
mimas neglexerit adirnpkre,tu Portugália? adeptus fuero Cõ-
pra?miííaomnia,fublacoappel- rrmnitatibus,íeuConíiliis, mi-

lationis Obftaculo cxcquaris

,

litibus , & populis univeríls,ac

contradidores per ceníuram Religioíis ,& Clero ejuídem

Ecclefiaíticá cõpefcendo. Da- Regni obfervabo, & faciam

tum Laterani decimo feptimo obfervari bonas cófuetudines,

KalédasMaiiPontificatus no- feu foros fcriptos,& non ícrip-

ftri anno duodécimo.Undeci- tos,quos habuerunt cum Avo,
mo Kalendas Aprilis Pontiti- & Proavo meo , & tolam ma-
catus noftri anno primo. las confuetudines, feu potius

E em corroborarão deíla abufus infrodudos qualibet

Bulia, obrigando-fe ElReya occafione, Teu per quaslibet

guardalla , ha huma Provizaõ perfonas tempore Patris , vel

íua que diz aífim. Fratris mei , & fpccialiter de

Sancius Dei gratia Portu- pcena pecuniária pro homici-

•galia^Rexj Stephanuseadem dio non extorquendaàvicinia

Archiepifc. Brafciatis
,
quod interfedi maxime ubi autor

ego promitto fírmiter per pra> homicidii notus til.

fentes meãs litteras patentes, ,

quod artículos Eccíefiaftica?

libertatis in Refcripto Appo- T Tem quod Judices fa-

ítolico compreheníos, & alios J_ ciam poni ubi ad me fpe-

contentos in eadem fervabo
,

daverit per totum Regnum
& faciam juxta mandatú Ap- juítos, & redos

,
quantum mi-

poftolicum obfervari. hi Dominus dederitintellige-

DeElReyD.AfFonfo, fen- re per elledionem populi,cui

do Conde de Bolonha ha hu- prarordinandus eíl Judex , vel

ma Provizaõ, e Capítulos, que alio modo fecundum Domi-
elle fe obrigou guardar

,
que num , non per pecuniam , vei

dizem aííim,em que falladefte oppra?íTionem,í"eu etiam peti-

Breve de Gregório. tionem cujuslibet petentis in

Ego Alfonfus Comes Bo- cujus terra Judex futurus eft,&-

loniae, natus clara? memoria? hic cum fie eledus fuerit ,vel

Alfonfi Regis Portugália?
,

aíTumptus jura facere, judi-

promitto, &juro fuper ha?c cium , & juítitiam fecundum

Dei Sanda Evangelia, quod Dominum fineperíonaríí ac-

ceptione



' •

Dajurijdicao Ecckjlaftica 3
e Temporal 71

eeptione inter eos,qui (ux ju- pifcopus Colimbrieníís, & alii

rifJictionis extiterint per maç -Prarlati,& Religioft, & alii bo-

fi in inquiíitione annua dehu- ni hominesnon jureíufpe&H

julmodi facienda in aliquo vel malefadores,confiderato,

réus inventus fiíerit , taqtmadt ftatu Regni , & pace danda ei

verílone debita punieadus.

II.

viderint expidire.

IV.

ITem quod faciam jufti-

tiam de quolibet homicida,
ITem quod quintanas fea

cafas fadas de novo tem-

&fpecialitêrdehis,quiperfe, -poreSancii Fratris mei aqui^

vel per alium Clericos leu buslibet perfonis in prajjudi^

quoslibet Religiofos capiunt, cium aliorum, & maximeEc-

ípoliant, vulnerant . vel occi- clefiarum., & Monaíteriorum*,

dunt,taliter,quodpamatalium & CíEterorum Religioíorum
non obftante lapfu temporis

faciam penitus demolirú

V.

íit omnibus in exemplum.

III.

ITem quod Eccleíías , Mo-
naíleria, & ca?tera pia lo-

ca, Clericos , & Religiofos, &
poíTemones,ac eorum jura de-

fendam , & manu tenebo , ac
confervabo in ftatu debito

,

ITem quod defenfabo ípé~

cialiterEccleíias,&Mona-

fteria ab illis,qui propter ma,
leficia íua , vel parentum íliòi

rum jure amiferunt Jris Pàtro-

& quantum mihi poííibile fue- natu3 in i?&s
>
ex ty» mini»

ritiifdem hadenus perquof- talibus innotuent perEpifco-

cumque rapta vel ablata refti-

tuam,feu reftitui faciam a quo-
libet injufto quomodolibet de-

tétore, & fpoliatore,vel etiam
exadore fatisfieri nihilomi-
nus de damnis , & injuriis qui-
bufcumque modis irrogatis

iifdem a quibufcumque perfo-

nis, ííue patroni fint, vel hsere-

des,five alij fecundu quod Ar- qux à me íenuerint crefcentç
chiepifcop. Bracharenf. & E- Contumácia majori pcena in-

de

pum locorum illorum.

.

j

VI.

Tem quod vitem excomu*
nicatos denuntiatos mihi
per excõmunicatores, & íí

forte tales inexcõmunicatio-
ne permanere contumaciter
voluerint privatos benefíciis
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de vitabo ad arbitrium Prada- pace danda eidem expedire

torum, íicut Cathodicus Prin- viderint, mala hactenus co-

ceps facere debet. nníTa in Regno Portugália?, &
Yjt non permittam de ca?tero ta-

lia impune cõmitti, qua? fci-

ITem quod cum concilio licet cótinentur inliterisDo-

Praelatorum pamam ftatu- mini Innocentii Papa? IV. fu-

cndam cõtra eos,c]ui excõmu- per hoc ad me Pta>latos com-
nicantes fe pignorant , vel munitis 8c alios deftinatis.

aliis injuriis afficiunt,ipfos, aut

íuosíineperíbnarum acccptio-

ne executioni mandabo , cum TT Tem quod curam , Sc ad-

contra novos morbos nova miniftrationem ejufdem

oportcant antidota pra?parari. -*• Regni,&alia adqua? af-

Ví l T
fumptus fum,quantumDomi-
nus dederit,& mihi poííibile

ITem quod collectas non fuerit,fideliter geram, &juíti-

recipiam in pecunia nu- tiamfaciamftudiofemalorum

merata,nec maiores quam audaciam coercendo, 8c jus

Avus meusrecipiebat,nec nifi fuum fingulis impendendo
femel in anno,& cum traníie- magnorum , vel minorum

,

ro per loca unde danda? fue- pauperumveldivitumnonac-

rint , & ut breviter tranfeam, cipiendo perfonas.

quod articulos libertatis, 8c «,

alios inlittera provifionis bo-

tix memoria? Domini Grego- TT Tem quod erofem per Ec-

riiPapa?Noni per Archiepif- clefia?Romana?matrimea?

cop. Bracharenf. 8c alios ob- ~ obediens, & devotus, ficut

tenta obfervabo,&faciam per Princeps Catholicus debet

totum regnum a méis fubditis efle , 8c honori, 8c exaltationi

obfervari. e
J
us intendam,quantum licue-

TY rit, 8c decucrit,íecundum pof
fe meum bona fide.

Tem quod emendabo , & «j»ITem quod emendabo , 8c

faciam emendari per pof-

fe, fecundum quod Pra?lati

confiderato ftatu Regni, & I tiis contingentibus ftatum

bonum

T Tem quod omnibus nego-
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bonum Re^ni procedam probamus
s
Adum Pariíiis in

cumconfilio Prxlatorum, vel domo didi Cancellarii Pari-

aliquorum eorum ,
qui conve- fienf VIII. Idus Septembris

nienter vocari poterunt fecú- Anno Domini 1145. Datum
dumtépus,&locumbonatide» Laterani. V. Kalendas»Apri-

r T
lis Pontificatus noílri Anno
primOi

PEr hoc autem Sacrarhen* Deitas Cõcordias âmma
tum non intelligunt âchey mais perfeita noticia

didi Archiepifcopus , & no Cartório dâ Cidade de Bra*

Epiícopus comitem eííe obli- ga,aondeoBrevedeGregorio,

gatum , & in dando , & tol* de que aííima tratey 3
e outro

lendo terras Regni , & in pe* de InnocenciO IV. e outros

cuniis fuis dandis teneatur fe- breves eftaõ juntos com eíle

qui Confilium Prídatorum , íl juramento feito em Paris,que

meliusfibi apparuerit & ho c he claro indicio, que entre

concedunt eidem. aquelles primeiros Reys hou-
Ha?c autem omniafupra- ve outras Concordias, e Ar-

dida ego prxfatus Comes tigos, de que naÕ temos hoje

fervabo,falvo jure meo,&Reg- noticia
,
por que os papeis os

ni Portuga!ia%ita tamen quod gaitou o tempo,ou houve dei-

omniafupradidafemper rata, cuido deosbottar nos livros,

& firma permaneant,& inOm- e lugares que convinha
>
para

nibuSj&perOmniaobfervétur, que o tempo naõpudcíTenel-

Nos igitur in teílimo- les, o que em todas as couzas

nium pra?didorum ad petitio- pode : porque na Torre do
nem prsefati Comitis , & di- Tombo de nada difto ha ffie-

dorum Archiepifcop. Bra- moria , nem lembrança ,• po-

char. & Epifcopi Colimbri- rem no Archivo de Braga,
enf. figilla noftra in praefenti mos moftrou Gafpar Alvares

feripto duximus apponenda

$

Louzada, quenaquelle tem-
NosverofratresPetrus Alfon- po por Ordem do Arcebifpo

fus Hifpanus , Fr. Dominicus delia D. Frey Agoftinho de

Brachar; & Gomefius Egee. Jefus,VaraÕ de grande refpei-

Miles,qui figiíla própria non to , e exemplo, cuja memoria
habemus , appofitionem fi- naquellas partes fera eterna,

gilorum fubíeriptorum ap- pela que vive nas íingullares

. . . K obras
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obras que naquella republica

deixou,que quaíi fe vio reftau* II.

rada por clle , e mais fe pode

chamar Augufta por Augufti* T Tem fe o Clérigo vende

nho,que por Augufto Cefar algum herdamento ao lei*

feu fundador : por ordem de- g° > íè alguém demanda

ftc grande Prellado via Gaf* faz ao leygo deífa herdade

par Alvares Louzada cftas perdante EÍRey, ouperdance

antiguidades,quando masco* feu Juis leigo , oleigodemaa-

municoucom quem agora na dado chame eíTe Clérigo por

Torre doTombo,aonde aífifte Author , o Clérigo o deve de-

cora grande fatisfaçaô por fer fender perdante EÍRey
í
ou

peííoa de. muitas partes me perdante feu Juiz leygo, per-

ajudei a revolver os livros , e dante que he demandado, af-

papcis,quetocavaõaefte pio- iim comohecõtheudonagro-

pofito. fa de húa Decretai
,
que he na

E entre as couzas mais terceira'Caufai.q.quehecon-

ântiguas achey no livro de theudo em huma Ley de rT.

EÍRey D. Affbnfo II* huns ar- verfo quefecomeça Vendrtor*

tigôs fobre matérias Ecclefi-

afticas,quedeviaõferConcor- III.

ciados
3
porque a Ordem oin-

finua, e dizem afim* ÇJ Ê o Clérigo tem alguns

^} herdamentos de EÍRey
L em reguengo, ou em outros

lugares , EÍRey o chama para

PRímcirámente feõCle- feu fervido, primeiro deve

rigofaz demãda ao lei- obedecer aElRey, hir a feu

go: efeoleigoquehedeman- chamado caefte he de jurdi-

dado quer reconvír ao Cleri- çom, aílim como he contheu*

go perante ElRey,ou perante do na 23. Cauf. q. 1. cm hum
o Juiz leigo* o Clérigo lhe parrafo que começa Cumpara*

deve refponder perdante el */, que henoTittullode^-
aífim como he contheudo em pettationibus.

huma decretai que fe começa

Cujm efi in agendo em a 3 . cauf.

t na primeira , e fegunda De-

cretai de Mutuispeiu IV. Item



Dajur/fdifao Ecclejiaftica , e Temporal. 7$
as couzas he da Jurifdiçom de

IV. EIRey , deve refponder per*

dante ElRey, ou perdante feu

I
Tem fe algum fendo leigo Juiz leygo : falyo fe alguém

foííe citado perdante El- o ferir fera excomungado, ou

Rey, ou perdante feu Juiz fefor demandado criminal-

leigo íobre alguma couza, e mente de feito crime entom
defpois fe foy morar a outro deve refponder perante o feu

lugar que naõ feja de jurifdi- Bifpo,aííím como hecontheu-

çom de ElRey,ou de qualquer do em huma Decretai, de Bo-

Juis leigo, ou defpois fe fez nifacio que começa Clericino

Clérigo deve a refpõder em a- tt. Clertcis Conjug, m 6.

quellepreitOjOuperdate aque-

le Juiz, perdante que foy cita- V.
doaífim como he contheudo

em huma Decretai, que fe co- ^ E algum Clérigo he bi-

meça Propnjuijli de Foro com- ^5 gamo,aííim como fe algu.

pet. e he contheudo em huma Clérigo cazacõ huma mulher

Ley de ff. veríloque começa virgem, e aquella morta caza

UbicteptH , eem outra ley deííe com outra viuva corrupta,eít,e

titulo,que fe começa Siquis. E Clérigo perde todo o preville-

em outra ley de ff. que fe co- gio de Clérigo,nom deve tra-

meça Cum quedam puel/a
yque zer coroa né havitode Cleri-

he no Titulo de Juri/d. omni go. E logo deve fer fó jurifdi-

'Judie. Pêro alguns Doutores çom de ElRey em poder de feu

dizem o contrario em aquel Juiz leigo , e perdante ElRey
que foy citado

,
que fedelpois refpõder, e por elle deve ferjul

fez Clérigo por huma ley de gado, aíTim como he contheu-

ff. que fe começa Si qms em o do em huma Decretai de Gre-

titulo de Judit. gorio I. que fe começa Alter-

cationis antiqua nott. deBiga*

V. mism 6.

VIL

SE algum Clérigo de Or-
dens menores cafa com T Tem fe algum Clérigo cõ-

mulher virgem, e trage habi- J[ pra , ou vende fuás merca-

to de Clérigo, eíle em todas dorias com leigo , mercador,

Kij ou
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ou regat5 , fe o tal Clérigo for

amoedado por feu Bifpo por IX.

três vezes , fe ende naõ par-

tir efte Clérigo emquatoefte TTem fe o Padre leigo ha-

oíficio fizer, naõ deve haver via filho Clérigo, eíte feu

previllegio de Clérigo , mas -*- Padre leigo era devedor a

deve fer da jurifdi^om de El- outro, e o Padre foy chamado
Rey ou de feu Juiz leigo, e por efta divida,e o hlhoCleri-

pode fer conftrangido por El- go pôde fer chamado depre-

Rey pagar,dar os coftumes , e zente de feu padre deve a ref-

pofturas da terra
,
que foííem ponder perdante o Juiz leigo

feitas pelos leigos , e pelas por honde feu Padre refpodia,

Juftiças para taes mercadores aííím como he contheudo em
ou regatões , e para eito deve huma Ley que fe começa Ha-
o Clérigo fer cõftrangido pe- resabfens cjuehenott. de ju-

los feos bens próprios , e naõ diúis.

pelos da Igreja,aíhm como he

contheudo em huma Decre-

tai que fe começa Exhibiús

no titulo de Vita& honeftat.

o
VIII.

Clérigo que leixa o ha-

vito feu , e toma armas

X.

SE o Clérigo for mordo-
mo de algum leigo , e for

achado que errou em feu orn-

eio
,
pode o tal Clérigo fer

conltrangido por ElRey , ou
perdante feu Juiz leigo

,
que

pague, mas por eito nom deve

lei^aes ,e anda armado fedef- fer filhado por ElRey, nem
pois

,
que for amoeítado por por feos Juizes leigos, aífim

íeuBifpo por três vezes, e nom como he cõtheudo em huma
nas leixar , nem fe caftigar Decretai 2. de tt.NeClericive!

nom deve de haver previllegio Monachu

de Clérigo, mas deve fer jul-

gado por ElRey , e perante XI.

feu Juiz leigo, como he con-

theudo em huma Decretai q |? Se os Clérigos fe fazem

comera In audientta no tt. de 1\ jograes , ou goliardoííe

Scnt. excomume, em tal oflicio andarem hum
anno, perdem todo o privile-

gio
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gio de Clérigos, os que na5 outras

,
que de novo acrefcè-

haÕ Ordeds Sacras devem raõ , e íobre todas fe fez hu-

reíponder perdante ElRey,ou ma compoíiçaõ geral em Ro-
perdante feu Juiz leigo, e ma da qual confta do ditto li-

havendo anuo perdem o pri- vro de ElRey D. ArTonfo fo-

villecno . fe ante foífem amo- lhas noventa efeis , aonde fe

eítados, e íenaõ quiferem par- rellata
,
que os artigos que ti-

tir deite oíficio, e devem íer nha5 precedido entre os Reys
conítrangidos perdante El- paíTados,tinhaõfido approva*

Rey , ou perdante feu Juiz lei- dos, e com intervenção de fua

go, aiíim como he contheudo Santidade , de que vejo quam
em huma Decretai de Boni- erradamente fe cuida

,
que os

facio
,
que começa Clerici que Reys procediaõ nefta mate-

he no titulo Vtta
y & honefiate ria por vontade própria, e

in <5. fem guardarem o Direito, por*

Deites artigos fe deixa ver, que tudo , o que fe acha feito

como os Reys neftes princi- por elles, alem de íer muy cõ-

pios tudo o que a iftuhiaõ era forme a Direito, fempre foy à

íeguindo as pizadas dos Dou- vifta dos Prelados , e com ple-

tores , e as regras dos Cano- naria noticia, q de tudo fe da-

nes,naõ fe afaftando da quillo va à Sè Appoftolica,de q ema-
que nelles fedilpoem. navaõ as cõfirmaçÕes e apro-

vações de íeos artigos; e deita

C* A L . V. mefmafolemnidade havemos

*> .. de cuidar, que interveyo no qDa primeira Cocordia en- Raquel le tempo a efte vemos,
tre ElKey D. Dinis , e os que fe guarda ,

que naÕ he de

Prelados do Remo. crer, que quando os Prella-

dos eftavaõ taõ declarados , e

CHegados os tempos de defcubertos cõtra ElRey ,que

ElRey D.Deniz, houve ainda muy leves coufas lhe

entre elle, e os Prela- naõ confentiaõ
,
que fofref-

dos mayor rompimento fo- fem, que os coílumes do Rey-
bre matérias Eccleíiaílicas , e no ( fe de algum delles naõ
de Jurifdiçaõ como tenho af- achamos Concórdia) feguar-

fima tocado, efe tornarão a daííem , nem fe continuaífe

mover as couzas paliadas, e ouzo delles pelos tempos íe-

guintesj
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guintes, e aflim fe hade crer, a dar cime a eftacõtenda mor-

gue todos os coítumes foraõ mente nòs
,
que fomos con-

concordados , e approvados, teudos por razaõ de noíío

como efpecialmente íe decla- officio a defejarmos faude dos

ra no ultimo artigo dos qua- noíIosfugeitos,e iabemosque
rentadeElRey D.Dinis. hagram tempo, que algre-

E para mayor clareza de- ja deRomaíe trabalhou muy-

fta matéria quiz tresladar to por eftacouza como pode

aqui oqueachey no ditto li- íer demoftrado por eílaeícri-

vrodeElRey D. AfTonfo, das tura. Como quer que todas as

folhas noventa e féis por dian- couzas nom contem ja íeraõ

te, que dizaíím. muito de contar , masconta-
Niculao Bifpo fervo dos loha em fomafem engano ne-

fervos deDeos. A perdurável nhum , fegundo a noíío pio-

zenembrãça defta coufa cõíi- poimento , e os das partes ,

déramos ,
que na Corte,gram gram tempo ha q noííos Ir-

tempo ha,antre os Reynos , e maõs,o Arcebifpo de Braga, e

Prelados de Portugal , e do dos Bifpos do Reyno foy pro-

Algarve, e entre os Reys que pofto perãteoPapalV. Mar-
emelles Reinao fobre os di- tinho noíío anteceííor

, que

reitos das Igrejas, edas pef- alguns delles em fombra com
foas Eccleíiaílicas , e fobre os anteceííoresfezeraõ alguns

abaixamento da liberdade da artigos perdante oPapaCle-
Igreja, e fem duvida em tanto mente IV. contra D. Affonío

era mui trifte pelo tempo mui em outro tempo Rey de Por-

prolongado, em quanto adu- tugal,e do Algarve fobre mal,

zia muy graves perigos às Al- e fobre aggravamentos
,
que

mas dos moradores deífes diziaõ, que flzerom , e faziaõ

Reynos,aosquaeserainterdi- el , e os feos a elles , e às

c~ta prolongadamente a cõmu- Igrejas , e às peífoas Eccle-

nicaçaõ dos Sacramentos da fiafticas em abaixamento da

Santa Igreja. E porque he na- liberdade da Santa Igreja • e

tural coufa, q cada húboamé- defpois fizèraõ eífes mefmos
te ponha fim a feos trabalhos, artigos perdante o Papa Gre-

íegundo o que defeja^por tan- gorio X. noíío anteceííor,

to nos trabalhamos nòs , e os e ganharão letras defvaira-

Cardeais o mais que podemos das, e fó tal forma porque

efle
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eííe mefmo Rey foyamoefta- tos da Santa Igreja. Ê por efta

do
,
que o mal , e os aggrava-1 juntoufe o ditto Arcebifpo > c

mentos
,
que lhes fizera , os alguns dos Prelados no lugar

j

quaes por ordem faõcorttheu- qtie chamaõ a Guarda para

dosem artigos i
que ocorre- tratarem paz , e concórdia

geífe
,

que defaqui adiante antre fi , entom os dittos arti-

taes Couzas como eftas nom gos foraõ moftrados a elfé

lhes fizelíe,e fe Gregório noÀ Rey D 4 Dinis em a Corte geral

fo anteceíIor> erttêdendo que juntados ahi fobre efto muitos

EiRe y nom obedecera aos feos Religiofos* muytos ricos ho*

amoeftamentos, de concelho metís, t cavalleiros , e álgu*

de Cardeaes fez huma Provi- mai das Comunidades deííe

fom,ouOrdertaçom,e formou- Reyno*E foraõ lidos ante ei

a por defvayradas penasje por compridamente , chaifimen*

fentença de excõmtinhom ,e te i
e foraõ declarados com

de interdiçom eftabaleceo
, q grande efguardamento

í eííe

affim eííe Rey> como todos os mefmo Rey D* Dinis de con-

feos fueceífores a guárdaíTem fentimento > econfelhodeíTa

perduravelmente em o ditto Corte
i
edosdofeu concelho

Reyrto. E porque o ditto Rey refpondeo de livre Vontade

naõ guardou , e outrofim feu a cada hum daquelles artigos*

Filho Rey D. Dinis Rey de Eentam oArcebifpo, eefleá

Portugal^ do Algarve, efuc- mefmos Prelados > receberão

ceífor em eííe mefmo
i
naõ cu- a repofta ,

que ElRey dava fe

rou de guardar eííe mefmo o Papa cohíerttííle efta cóuza*

R eyno, que ante por tães cou- Defpois o ditto Arcebiípo j e

zas fora interditto por efles Prellados eoditto Rey D;Di-

mefmos Prelados foy enterdi- nis pedirão ao ditto Papa Mar-
to, e ora o he ainda por aqueU tinho,que confirmaífe eílâ co-

la mefma Provizoirij ou Orde* pofiçom,q fora trautada antre

naçom do mefmo Gregório etles, eqtie a confirmaífe em
noífo ameceífon tal guifa ,

que dtiraííe para to-

E eííe mefmo Rey DiDi» do fempre \ entaõ cífe Papa
nis era ligado por ferttença de Martinho examinou âs davaõ
excõmunhom com perigo das diftas refpoftas

i
e porque

almas, que eraõ prolongada* achou algumas delias como
tnente privadas dosSacramé- quer que foífem cõcordâtei»

a direi'
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a Direito, em pêro eraõ voltas bifpoe Prelados,q entom fof>

com muitas cavillaçoens por fem prezentes no Reino , em
tal que as pudeíTe confirmar tal maneira, que deípois fof-

com boa confeiencia •> fe por . fem lidos cada hum dos artt-

ventura eftolhe foííe pedido, gos , e declarados comprida-

Outras achou taõ fem direito, mente , e claramente refpon-

e taò minguadas queasnom deííem â eíTe Árcebifpo,e Pre-

podia confirmar cÒ boa conf- lados fegundo a declaração

ciência, e porque oArcebiP das dittâs refpoftas, e que def-

po , ou os outros Prelados di- fe aos ditos Árcebifpo, e Pre-

ziom ,
que eíperavaõ em tal lados Tas Letras authenticas,

maneira fazer compofiçom cõ com fello pendente,que pudef*

ElRey fobre aquelles artigos íem pedir confirmação fobre

a que ElRey naõ reípondeo as davas refpoftas em aquella

compridamente nem' fegun- forma,em a qual o ditto Papa

do Direito,que le tornaria em Martinho lanada fo ia Bulia,

prol da Igreja. O ditto Papa e que fobre os outros artigos,

Martinho mandou ao Biípo a que ElRey naõ refpondia

deLeom ,eaoDeam, e Arce- compridamente, como ditto

diago de Oíma de Salamanca he , nem fegundo Direito em
todo los davaõ dittos artigos, tal maneira eííe Rey D. Dinis

e refpoftas fo la Bulia aílim fizeíTe cõpofiçom com os da-

como os el corregeo,aífim co- vaõ dittos Árcebifpo, e Prela-

mo ditto he de fuzo. E antre dos, que foííe faprol. E que

as Outras couzas,mandoulhes concirado o eirado do Rey-

por fas letras
,
que elies, ou os no , e as outras coufas em tal

davaõ delles moftraíTem os guifa, que fizeíTe a compozi-

dittos artigos, e refpoftas cor- çom,que a Igreja de Roma di-

reitas, e reformadas, aílim co- gnamente a pudeííe confir-

mo de fuzo ditto he,ao davaõ mar,oufenom que a pudeíTe

ditto Rey D. Dinis, e o que fofrer com boacõfciencia.

moftraíTem muy affincada- Defpois os dittos Deaõ, e

mete,que recebeíTe eífas mef- Árcebifpo fizerom faber as di-

mas refpoftas em efla Corte tas couzas,fegundo como lhes

geral de confentimento, e cõ- foy mandado , e ao Biípo fuzo

felho deíía Corte , e dos de feu ditto efeufoufe com graõ ra-

Cõfelho perante o dittoArce- zom.Entaõ o ditto Rey D.Di-

niz
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nis diííe
,
que era muy aggra- dirno-nos, que tolheííemos os

vado em alguns dos dit- dittos aggravamétos $ entom

tos artigos , os quaes lhe fo- nòs demos efte negocio a

raõ moftrados pelo Deaò , e ordenar aos dittos Cardeaes,

pelo Arcebifpo/fegúdo o man- ao de Hoítia , e a D. Bento , e

dado do Papa, eefpecialmen- em lugar deD.Gervàs poze-

teem a dureza das penas das mos o Cardeal D. Pedro, por

fentencas. tal que eííe negocio íe pud eííe

E fobre eftes aggravamé- mais cedo dezembargar, e

tos rogou à Igreja de Roma por tal,que fetolheííem os pe-

que lhos proveífe em tempo rigos das Almas que a difcor-

do Papa Honório IIII. noíío dia tam prolongada aduxe

anteceííor, e enviou fobre efto ao Reino de Portugal, e a duz

à Igreja de Roma, aMartim ainda: e de comprido poder,

Pires,Chantre de Évora , e Ef-

tevaõ Lourenço feus Cléri-

gos , e eííe Papa Honório
noíío anteceííor deu efte ne-

gocio a catar,e ordenar aqua-

tro Cardeaes , e ao Biípo de

Hoftia , e a D. Gervàs , e a D.

Bento; e como quer que no
tempo deííe Papa Honório, os

dittos Cardeaes cõ graõ cui-

dado examinaííem o ditto ne-

gocio , emperò o nom pode-

rão defempeçar
,
porque eííe

Papa morreo em efte come-
nos. Defpois quis aífimDeos,

que nòs foííemos Papa,entom
o ditto Chantre , eomuyto
amado filho Joaõ Martins,

Cónego de Coimbra,procura-

dores abaftozos , e mandadei-
ros do ditto Rey D. Dinis, ha-

vendo mandado para fazer

cópoíiçaõ 3 vierom a nós e pe-

que havemos, efcolhemos os

honrados noííos Irmaõs o Ar-
cebifpo de Braga, e o Bifpo de

Coimbra, e o de Sylves, e o de

Lamego,que entom eraõ pre-

zentes na Corte de Roma, c

feguiom em eííe mefmo nego-

cio o feu direito , e o das íuas

Igrejas, e defmolhe poder pa-

ra fobre eííe negocio , em no-

me dos outros Prelados , e de

todalas Igrejas, e das peííoas

Eccieííafticas do ditto Reino,

e eípecialmente , e expreífa-

damente lhes demos comprie-

do e livre poder para fa-

zer compoziçom fobre os dit-

tos artigos com o ditto Rey, e

com feos procuradores em feo

nome -

}
e defpois de mnitas , e

defvairadas razões fobre mui-

tos dos artigos, es dittos Car-

deaes a quem os demos a ver

L aduííe-
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nduííerom os ditos Arcebifpo, mefmo Rey expreííamcnte aja

e Bifpos, e procuradores àCó- firme, e louve e receba toda-

cordia , e defpois eííes Car- las couzas, e cada huma por íi

deães cacaraõ-no muy fielmé- que fom contheudas em as dit-

tetodoofeito,qdes-hital cõ- tas refpoftas , e que aííim el

pofiçom foy feita antre as par- como aquelles que haó de Rey-

tes. Defpois o ditto Arcebif- nar no ditto Reyno , a pos El

po , e Bifpos por íi , e por a guardarão , e cumprirão

aquelles, a que lhes demos po- cumpridamente , e pêra todo

der pêra compor, e fazer paz, lempre aquellas melmascou-
aflim como ja dicemos , eos zas , e cada hum delias, que

dittos proracudores polo ditto em as dittas mefmas refpoftas

Rey D. Dinis parecerom pe- faõ contheudas , fazendo co-

rante os dittos Cardeaes pre- moa natureza década huma
zente o noíío muyto obedien- delias demanda. &c. Dada em
te filho Nicoiao Berthola- Roma em Santa Maria Mayor
meu da Grão , noíío publico féis dias de Janeiro, anno íe-

Efcrivaó e Taballiaõ ,
pola au- gundo que nòs fomos Papa.

thoridade da Santa Igreja de Logo junto a efta Bulia

Roma , e entom foraõ lidos eftà outra do mefmo Niculao

por eííe mefmo Taballiaõ os IV. folhas noventa e outto

,

dittos artigos cada hum por íi, em que eftaó incertos os qua-

(eeromquaréta por coto.) So- renta artigos
,

que primeiro

bre osquaes eíTas mel mas par- foram dados em Roma em té-

tesdiziaõ, que cómendàraó
,

pode Clemente IV. emRo-
e os dittos procuradores em manfe como aqui vaó poílos

nomedeElRey refpondèraõ a (que em outros lugares andao

cada hum delles por íi , e o Ar-

cebifpo , e Bifpos fe tivèrom

por pagados das refpoftas dos

dittos procuradores , e defpois

defto os dittos Arcebifpo , e

Bifpos , e o ditto Taballiom

por elles , e por todas , e cada

huma das Igrejas diííerom aos

dittos procuradores no nome
do ditto Rey , e por el que eííe

em Latim)

artigo I.

Q;

Ueixaó-fe os Prela-

dos
,
porque ElRey

por fua vontade conf-

trange os Priores , e Abba-
des , e Reytores das Igrejas

,

que renunciem os Priorados,

e Abba-
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e Abbadias,em as Igrejas fuás, rem feitos febre efto.

emayormente naqnelles Mo-
fteyros , e Igrejas , das quaes N O T Aé

diz
,
que el he Padroeiro.

A efte artigo refpondem \ T Otoneftarefpoftaaquel-

Martim Pires,Chantre deEvo- jL^I la palavra ,/*/#*, porque

ra , e Joaò Martins , Cónego EIRey naõ defifte de acudir a

de Coimbra ,
procuradores de feos Vaffallos

,
quando os ex-

ElRey D.Dinis, que o ditto comungarem por diiimos, ou

Rey nofez tal ata-qui,eo pro- direitos da Igreja, fenaó qua-

metem em leu nome
, que o doalgrejalhespede os diíimos

naõ fará daqui em diante. coftumados , e feos
,
porque

fe os Prellados quizeífem pe-

Arúgo Iíè dir novas decimas
i

e novos
direitos,neílecazo pòdehaver

I
Té fe os Bifpos, ou Priores recurfo aElRey por viade for-

das Igrejas excõmungaõ ça, como refolve6Wzr. pract.

feos freguezes
,

porque lhes cap. 35. numer. 2. Guter. 1 p*

nom daõ fuás difimas ou ou- q.i^.n.^. BarbofainL.Titia\ffl

tros direitos
, que lhes devem, folut matrim. n. 47. Cab. deàjl

ou põem interdição em íeos 205. Ou quando com cení uras

lugares, aííim como a Juftiça quizeífem tirar as decimas,que
manda , EIRey , e os feos por os Reys, e os que tem cauía

cauza defto , fazeos deitar da delles, aspeífuempor títulos

terra, efilhalheosbens. juítos , havidos daSè Appof-
Refpondem os Procura- tolica , como em Hefpanha

dores fobredittos ,que ElRey o concedeo o Papa Benediòto a

que fe contem no artigo naõ ElRey Affonfo II. no anno
fezata-qui , e promete que o demil e trefentos e quarenta,
nom faca daqui em diante , e que fe chamaõ Terças. Lafatte
fe por ventura o contrario foy de decimar, vendit. cap. 10. n»

feito poios da fua terra, elle 36, idem Barbofa n. 40. Por-
farà direito àquelles

,
que fe que neftes cazos naõ fe pôde

dello aggravarem , fazendo começar ceníurando , e fica

tornar a entregar as couzas, íendo violência,

que forem tomadas , e fazer Concorda com eíla re£

latisfazer dos tortos, que fo- pofta o primeiro artigo dos

L ij 27.
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27.do mefmoRey/tf/.i85.#. . dade para que melhor infor-^

madofayba, que oquefe lhe

Artigo III. pediohe hum Beneficio de po-

luidor vivo contra as regras da

ITem feosBifpos, ou ou- Chancelaria : Contra impe-

tros citaõ, ou querem citar trantes beneficia viventum , de

Abbades, e Abbadeças, Pri- quo mCap. i, de Conceff] pr<t-

ores, ou outras peííoas das bend. Ou quando hum Eftran-

Igreias por Letras do Papa
,

geiro trouxeííe letras pêra hu
oditroRey nom oleixa fazer. Beneficio deite Reyno, con-

.. Refpondem osdittos Pro- tra o privilegio real Covar,

curadores, que ElRey nom fez pra&* cap. 35. //. 5. Gomes m
eílo ata-quie prometem que o reg.d.idiomatz.Rebuf. inprax*

nom faça daqui em diante, e informafignafol.ii6.&f'eq.&
que leixarà a elles livremen- de Pacif. />^2.#.i7. Ea graça

te uzar das Letras do Papa. fica fubrrepticia, naõ fazendo
mençaõ da origem late Ce-

NOTA. vallo p. 4. q. 1. //. 310. Pelo-

que neftes , eem femelhantes

ESte artigo fe ha de enten- cazos naõ fe impede a execu-

der em termos habeis,qua- çaÕ de mandados Appoftoli.

do naõ haja mais,que impedir- cos, antes íeobferva atéçaõ do

fe a execução dos mandados Papa, que he que naõ fe exe-

Appoftolicos. PoremfeoBif- cutem efe lhe pôde refcrever

po houveífe Letras pêra citar Late Cevallos 4. p. q. 1. à n*

hum Prior para fora do Rey- 201. &feqq.

no, poderia ElRey impedillo

por fer contra hum Breve,que Artigo IV.

lhe eftà concedido de Júlio

III. que nenhuma caufa fe co- "B" Tem fe pela ventura, fen

Imetta fora do Reyno ,• ou tença definitiva por al-

quando o Breve foífe , Vaííal- JL guem he dada, nom a

lo cittar outro pello Beneficio leixa mandar à execução, e

que poíTuhia
,

porque nefte as couzas que faõ julgadas ao

cazo poderia ElRey impedir

,

demandador , manda-as filhar

que o tal Breve fenaõ execu- ao demandador , e retem-nas

taííe,e dar conta afua Santi- parafí.

Ref
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Refpondem os dittos Pro- ja. Menoch. Conf. 322. //. 20.

curadores, que ElRey nom Barbo/, ml. 1.ff. dejudie. art. 7,

.

fez eíío atá-qui e prometem , n. 166.& 139. E o mefmofe-

que o nom faça daqui em di- rà nos cazos femelhantes
j
por

ante, equeleixarà livremen- que naõ fe impede execução-

te,que as fentenças íe mandem de fentença , íenaó do que naó

à execução lidima. he fentença.

.

NOTA. Arúgo V.

ESte Capitulo fe deve en- T Ternfeos Arcebifpos , ou

tender, quãdoE!Rey,fem J^ Biípos , ou feos Vigários

outro fundamento de Juftiça, põem interdi&o em alguns lu-

impedir execução dasfenten- gares, ou em algumas Igrejas,

ças legitimamente dadas dian- ou aos homens de ElRey ex-

te dos Juizes ordinários , e có- comunhão , aífim como a Juf-

petentes. Porem Xe aconte- tiça manda, ElRey eos feus

ceííe ,
que o Juis Ecclefiaftico conftrangem os Bifpos , e feus

levafle a feu Juizo hum leigo Vigários por ameaças , ou por

nos cazos cm que ajurifdi- efpantos , filhando-lhe feos

çaõ naõ 'ie fua, nefte juftif- bens para revogarem as fen-

fimemilite poderia ElRey ain- tenças que derom
,
julgando à

da hoje mandar, que a fen- elles, fe as fentenças naõ qui-

t^nça fenaõ executaííe , como zerem revogar por Juizo dos

efpecialmente difpoern a Or- dos Judeos , tolhendo-lhes a

denaçaõ Ltb. 2. tt. 1. §. 14. falia aos Chriftãos, e eífes

tirada da Ley 3. de Ordtna- Chriftãos fe a elles em algu-

mento LÀb. 3. tt. 1. Guterres ma couza acompanharem , ou
hb. 3. ptaBtc. q. 30. num. 2. receberem a elles em osCaf-
porque efta incompetência tellos , ou nasVillas, ou nas

em todo o tempo anula ar- cazas fuás
,
prendendo-os e

gumentoíW. ltb. 3. tt. 20. §. ameçando-os com cárcere, to-

9. Êf ltb. 1. tt. j8. §. 25. Éf mando-lhes os bens feos.

tt. 6. §.9. Cabedjeàf. 7,1. E pò- Reípondem os dittos Pro-

de o Princepe fecular prohi- curadores, que ElRey as cou-

bir a feu Vaífallo , que naõ zas
, que faõ contheudas no

prorogue a Jurifdiçaó da Igre- artigo , naõ as fez atà-aqui

,

epro-
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e prometerão que as naõ fará ta, mas nulla, e tiveííe era fí

daqui em diante, e que fe o força do vaííallo à que fe de-

contrario for feito pelos de negaífe o direito natural , naõ

fua terra , fará direito aos que fendo ouvido , ou denegando-

o demandarem , fazendo fa- íe-lhe a defençaõ ea appella-

zer emmenda dos damnos , e çaõ , entaõ outros princípios

dos tortos, e penando os que de que nefte artigo íenaõtra»

fizerem o contrario , aífim ta e poderia o Key naó como
como forem merecedgres. Juis mas como Rey como diz

a Ord. Itb. i. //. 9. §.12. Êf
NOTA. lib.z.tt.$. 6? 4. acudir à for-

ça do Vaííallo porque nefte

ESte Capitulo he muy con- cazo naõ falia o Concilio Tri-

forme ao Cõcillio Tridé- dentino como explica como
tino Ceff. 15. de rejormatione ad Decretai \. 17. n. 2. Ga/par

cap. 3. §. nefas glof. 1. recepta Rodrigues l. 1. de reddiuhus q.

in caú. 1. de his qua vi lib. 6\ 1-7. n. 73. AfevedAib. 1. //. 6. L

Navar. in manualt cap. 27. n. 1. Salzed, in praff. Cann. cap*

205. Nemobftarà
,
quequan- 102. utrum parique.

do os Prelados proferem cen- E nefte cazo perguntado

furas injuftas, parece c^uc abu- ao Padre Francifco Soares ,

tuntur jurifdiffione Ecclefiaflica, fe aquelle, cuja cenfura fede-

e entaõ naõ fe lhe impede a clarava por modo de cauza

fua fenaõ o que naõ he, por fer nulla por fundamétos mo-
que ainda entaõ, pofto que ralmente certos, tinha necef-

uzem delia fora do que os ca- íidade de reccorrer a algum

nones dizem, ainda os Reys fuperiorEccleíiaftico para que

naõ podem emmendar a in- a abfolvece ? Refpondeo que

juftiça, porque toda a Jurif- na coroa havia fuffíciente po-

diçaõ contem em fi o cazo der para efta declaração da

da injuftiça ,
porque as íen- tal nullidade, quando folfem

tenças injuftas tem força de eftes os fundamentos , e que

ley, que lha dà. E eftes faÕ naó era neceíTario tratar de

os cazos em que íe hade re- abfolviçaõ»

correr a feos luperiores. Po-

rem quando a fentença de ex-

comunhão foíle naõ fó inju£

JÍrti-
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íua terra , ou poios Concelhos,

Artigo VI. ou por outros o contrario for

feito , fará direito àquclles,que

ITem que fe alguns Juizes íe lhe queixarem , e fará fazer

dados pelo Papa, ou po- emmenda dos dalrinos , e tór-

ios Arcebifpos, ou Biípos por tos.

alguns Clérigos , efcõmunga-

rem algum concelho que per- NOTA.
tença a ElRey, ou puzerem

fentença de interdicto em el- Tf7 Ste artigo,emquãto trata

les por fua culpa. A's vezes J^, de excomunhões poftas a

ElRey , e às vezes o concelho Juizes , e Concelhos , e inter-

defende a eíTes Clérigos toda di&os , eftà hoje alterado, por-

a mercadoria de comprar, e que os Reys houveraõ Breves

vender, e que nenhum osre- pêra naõ poderem fer excom-

ceba em fuás cazas
,
poendo- mungados os Juizes de feos

lhe pena grande, e grave, que Reynos por nenhum Supe-

lhe naÕ dem fogo , nem logo, rior Ecclefiaftico que lhe con-

nem agoa , apenando aquel- cedeo Leam X. e outro do

les que contra ifto fazem ; e melmo Leam pêra em feo

ifto fazem-no apregoar apre- Reyno fenaõ poder pôr in-

goeiros poios muros, e polas terdido • e porque eftes Bre-

Villas fuás, e poios outros ves eraõ em vida fomente, defc

lugares. E o que he peor os pois os renovou Júlio III. por

Clérigos desfidaó-nos , e esbu- outros Breves : o primeiro ío-

lhaõ-nos de feos averes, e tam- bre os Juizes anda no fegundo

bem do que haõ das Igrejas, livro dos breves folhas cento

como do que hamdefeospa- noventa e outo , e dâ poder

trimoniosje eíle meímo malfa- ao Capellaõ mayor
, que íuí-

zem aos Bifpos , ou aos Juizes, penda as Ceníuras , e tomada
ou aos Vigários

,
quando daõ lufficiente cauçaõ de obedecer

algumas fentenças. ao que íe mandar, vejaíeíaõ

Refpondem
,

que ElRey juítas e bem poftas, E outro

naõ fez eftas couzas atá-qui

,

Breve {obre os interdictos an-

e promete que as naõ fará da no mefmo livro folhas cen-

daqui em diante, e defendera to noventa e nove , e prohi-

que fenaõ façaõ j e fe poios de be que nefte Reyno íenaÕ

poíía
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poíTa pôr interdi&o poios Pre- cedido à terra e ao Reyno,
lados delle Tem coníelho , e que nelle íenaõ ponha inter-

intervenção doCapellaõ ma- dióto , e o meímo he que o

yor. Duvidoufe , fe efte Breve ponha hum Bifpo do Reyno,
tinha lugar quando o Collei- ou hum Bifpo de outro Rey-

tor que he legado, e Núncio no, que toda via, nefte he
neftes Reynos poemnellesin- Prelado e tem oííicio

,
que

terdicto
,

polas palavras do lhe dà poder pêra pôr Inter-

Breve que dizem : Et ahi Pr#- dicSto : e aquella palavra remi
lati Regni fui ,

que he argu- jiu naõ fe ha de referir à na-

mento, que naõ fe pôde en- tureza , nem ao Bifpado no
tender no Colleitor, que naõ Reyno, fenaõ a todo o Pre-

he Prelado do Reyno. Porem lado que pode interdizer, qual

parece que tem lugar no Col- o Colleytor he
,

porque he

leitor, porque pofto que naõ regra que ainda nas matérias

feja Prelado de Portugal, he de privilegio , e odiozas fe ha

Prelado em Portugal,em quan- de fazer extençaõ dentro da

to nefte Reyno tem Jurifdi* propriedade das palavras , a

çaõ Epifcopal , e pôde pôr In- onde naõ repugna a mercê

terdiòios , e dizem os Textos do concedento , como a qui

que he Ordinário na Provin- he.

cia, que lhe he cõmettida cap.

2. deOffic. legat. lib. 6. e ainda Artigo VII.

que o naÕ he propriamente,

porque fe o fora ceííava a Ord. "T Tem que fe a contece, que

l.z.tt.i. inpriv. que trata dos J[ em algum lugar , ou em
izentos ,

porque ja flcariaõ alguma Igreja ponhaõ inter-

tendo Juis Ordinário no Rey- dido, ou em o Juiz , ouaal-

no : com tudo para o cazo gum oíficial de ElRey , ou al-

de que tratamos, o mefmo he guns de feu lugar excommu-
de ambos os modos ,

porque nhaõ , fobftabelecem logo

a razaõ deprohibir interdido antre íi commummente, que

he geral pêra todos , os que o nenhum pague dízimos , nem
podem pôr , e efta igualmen- leixem à Igreja nada em íeo

te milita nos mais Prelados, teftamento, nem levem obra

que no Colleitor , mayormen- das Igrejas,

te que he privilegio realcon- Refpondem os Procurado-

res
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res fobreditos , e prometem droeiros

,
que faõ Ricos ho-

que ElRey derfenda , que fe- mens, Cavalleiros , ou filhos

naõ façaõ taescouzas, efarà de Cavalleiros, nom venhaõ

guardar feo deffendi mento, e peííoalmente , mas enviem

dos damnos e dos tortos fará feos procuradores»

fazer direito, &c. Prometem os dittos Pro-

curadores
,
que ElRey em efto

Artigo VIII. nom embargari os Prelados,

mas guardará , e fará guardar

ITem que ElRey , nem feos aos de fua terra,

confelhos deixaõ aos Bis-

pos limitar as Igrejas deíías NOTA.
herdades , e de feos Bifpados.

Refpondem
,
que praz a Nefte capitulo, juítamente

ElRey, que tal limitação fe fa~ declarou ElRey o modo con-

ca poios Prelados, direita, e veniente de citar as partes >

igualmente, chamando àquel- porque
,
pofto que os Prelados

les a que pertence, queíejaõ trataífem de tombos de fua

prezentes, e o chamamento fe Igreja,quehe materia,quelhes

pubrique nas Igrejas, que hou- pertence, e feos livros fazem
verem de limitar,e publique-fe fé , como fe trata no cap. ad
três Domingos continuada- Audienúam\^depr<efcript.Re*

mente huns defpos os outros buf.i.tom.ad Leg. Gal. tt. de ít-

ante o Povo, que for prezen- ter.ob/ig. art. i. glof. ^.n.fin.

te
,
quando diflerem a MiíTa, DeciusConftl. 42. n.io. Pari/l

em tal guiza, que o dia para Conf. 144. lib. li Mafcard.con-

ízzex a limitação fe diga em cluf. 795. n. 49. Valafc. q. 9.

cada hum Domingo , e defpois n. 29. dejentent. Emphit. Toda
o poftrimeiro Domingo ata via para validade de taes actos

hum mes poram os homens requerfç, que fejaõ as partes

para fazer a limitação: coa- citadas, e íeonaõfoífem po-

fentem os Prelados, que fe ai- deria ElRey intrometerfe, pola
guma limitação fizerem deu- denegação do direito natural,

tra guiza daqui em diante
,

nom chamando aquelles a que

pertence, que nom valha em
efta maneira. Pêro que os Pa-

M Arth
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aífim lhe competia gozar do
Artigo IX. mefrno privilegio, que la fe

uza , tem os Reys as terças por

ITemClRey, e os Confe- direito,Real como refere a Ley
lhos , em alguns Bifpados i. tt. 21. l/b. o. Ordmam.Pa-

de íeos Reynos filhao as ter- laci inrepet.rub.glof.^yr. ^13.
ças das Igrejas, que foraõ da- Gnterr. Ub % 1. ad leges regra

das para obras das Igrejas. E quafi. 14. Avendan. lib. 2. de

em alguns lugares, íilhaõ as exequend.cap. ^.n.n.Greg. m
terças dos Bifpados, e fazem /• iz-tt,zo.part.i. verbo , No los

deílas terças fazer, e refazer deven. E aílim no Reyno de

os muros feos , e ás vezes as dá Granada fe dèraô a ElRey D.

ElRey por ioldada aos Cavai- Fernando as terças das deci-

leiros. mas Xuares aleg, 28. Puteus

Reípondem os dittos Pro- decif. 319. hb. 3. É nefte Reyno
curadores, que a ElRey con- tem ElRey as terças daslgre-

tenta das terças das difimas fe- jas em Vianna, Caminha , e

rem rilhadas para os muros outras fronteiras , e applica-

fazer, e refazer naquellas Igre- das aos muros , e fortalezas»

jas folamente, nas quaes des

o fundamento delias aqueílo Arúgo X.

precizamente he feito , e de

confentimento dos Prelados

;

Tem que ElRey toma os

e em outras Igrejas guardafe X Hofpitaes, e as Alberga-

o direito commum. rias
,
que foraõ feitas para os

Prometem os Procurado- pobres , e que faõ fob a jur-

res de ElRey,que aífim oguar- diçaó dos Bifpados de direito,

dará daqui em diante, e eftas e filha as couzas, e poííeíloens

repoftas receberão os Prela- com fuás pertenças,

dos por amor da paz. Refpondem os dittos Pro-

curadores, que praz a ElRey,

NOTA. que em aquefto fe guarde

o direito commum , e bons

NEfte artigo fe houve El- coftumes
;
e prometem, que el-

Rey piamente
,
porque le o guardara aííim fempre.

em Heípanha , de que eíle

Reyno foy defmembrado , e

NO.
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por fuás Juíliças, andar nas ta-

NOTA; lhas , e parece que os obrigava

mal naõ podendo , e aííim

POrqueefte artigo ficou no juftamente cedeo rfefta co-

direito commum, foy def- acçaõ. Porem vindo em duvi-

pois declarado. da fe haviaõ de pagar, econ-
E de Direito aííim he

,
por tribuhir para eftas obras, fe re-

que efte conhecimento he folveo que fim no artigo 61. de

mixto , como digo a dian- EIRey D. Joaõ o primeiro, por

te. affim íer conforme a Direito,

como refolvem os Doutores na
artigo XI. Ley adInjlrubltonem L.Jubemus

nullam. L.Neminem C.de Sacro-

ITem que EIRey conítran- fant.Ecclef. L.De bis C.de Epif-

ge por fi , e por feos Con- cop.& Cler. L.Adportus 6. C. de

íelhos os Clérigos, e as pef- oper. publtc, L. abfitC.de privi-

foas das Igrejas , andar com os kg. domus Augufl. hb. 1 1 . Ripa
leigos em talha para fazer os dePeflett.de Rem.adcõfer.uber-

muros , e refazer de fás Cida- tau n. 233. Bald. intt. dePace

des , e deíTes lugares contra conflantia n.iy.Ctfpola defervit .

a liberdade da Igreja, e con- ruflic. pradi. tt.deferv. via n.

tra a Ley de feu Padre. 47. Gmdo quaft. 25. num. 74.

Refpondem osdittos Pro- voL 1. Ttraq.de Pm cauftnpra-

curadores, que o ditto Rey, faBtone fol.\7*& tâ.Thomatus

nem os conftrangeo para da- de ColleBts foi. 1^7. Avend. in

rem efto,e prometem q os nom cap. 14. num.iy. dectf. Pede-

conftranja daqui em diante, mont.6%.num.%. Aviles Pratar

e que fará cumpridamente juf- cap. 23. n. 4. Bobad. Itb. 2. cap,

tiça contra eííes
,
que fizerem 18. #.302.

eííe torto às Igrejas , e às pef-

loas delias. Artigo XII.

NOTA. T TemconítrangeosLavra-

| dores das Igrejas , e dos

HE de notar, q aqui obri- Morteiros, que àquefto naõ
gava EIRey os Cleri- faó teudos por nenhum direi-

gos , e as peííoasEcclefiafticas to a fazer, e refazer os muros,

M ij de
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de guiza % que por tal conf- zwiwQuemoren con elIos//.o.

trangimento os lavradores de- part. i.Rolandus a Fatie Conf.

zempàraõ as herdades, e as 6\.n. ^.volum. 4. Decianmtom.

herdades vficaõ deftruidas. 1. Ub. 4. cap. 9. n. j8.

Refpondem os dittos Pro- Com tudo aqui parece, que

curadores
,

que ElRey fará a queixa era
,
porque ío aos la-

guardar em eito o que por Di^ vradores das Igrejas madavaõ
reitocommum for de guardar; trabalhar nos muros, porque

falvo graças, privilégios, ou o eraõ , e entaó ficava o ag-

compoíições , ie parecer
, que gravo jufto , de que por fer ca-

de direito fe devem guardar, zeiro da Igreja, ficaífe de peor

condição, que os mais lavra-

N O T A. dores, porque entaõ nifto fe

ficava offendendo a liberdade

JUftamente fe compelliaõ Ecclefiaftica , naó igualando

eftes lavradores das Igre- os feos cazeiros com os dos

jas ás obras publicas , e mais Cidadãos , e membros da

próprias de feo lugar, como Republica, como acima difle

faõ os muros , em que eftà a n. 14.

defeza commum aonde todos E colhe-fe , que ifto era af-

fe haõ de recolher no tempo fim
,
porque diz, que dezam-

da neceííidade ; e aífim como paravaõ as herdades, fupon^

as Igrejas naõ faõ eícuzas de doquedeixando-as, ceifava o

contribuir, naõ íaõ os feos ca- çonftrangimento, e ElRey de-

zeiros izentos de trabalhar,co- clara ifto bem no artigo 6. dos

mo os mais, porque, pofto que ii. que vay abaixo , e fe de

os que lavraõ as terras das Igre- outra maneira fe entende, que

jas fejaõ izentos , vivendo em trata de os efcuzar
,
juftamen-

íuas herdades, pollo que toca te manda guardar o Direito,

às Igrejas , e peíloas Ecclefiaí- conforme ao qual ninguém he

ticas fomente à que fervem, eícufo, ut fupra.

Cap. Rcclefiarumfervos iz.q.z.

cap. Eos%7.Dijl.cap.generahter Artigo XIII.

§. novarnm^ 6f cap.fimiltter 16.

q.\ % Bart. tn l.i.C.d? Navib.non T Tem que ElRey dos que fe

excufand. lib. 11. Duenas reg. JL acolhem , e fogem ás Igre-

100. ampliai. 1. Gregqr. in /. j 1. jas em aquelles cazos , e mos
quaes
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quaes devem de fer defendidos lar , o qual tem a oppiniaõ

pelas Igrejas , tira-os delias fundada em Teu Súbdito athè

por força, e faze-os tirar dei- que perante elle moítre, que

as por Mouros, ou por Judeos, o naõ he
y
- porque efte conhe-

ou por Chriftãos , ou os raz cimanto de fatio incidente lhe

guardar nas Igrejas , ou meter- compete
,
para

,
por modo de

lhes os ferros às vezes por feos cauza, e naõ de deciíaõ, decla-

fargentos , tolhendo-lhes de rar, que a Jurifdiçaõ heíua, ou

comer em tal guiza
,
que íe alheia, e remete-lo aíeojuis^

íayam da Igreja. como teve DecioCmf. 115. tt\

Reípondem os ditos Pro- 6. Ripa in cap. 2. de Judie. n. 4.

curadores, que naõ tirará, Bóer, decij.17 1^-14» Eaífim he

nem fará tirar das Igrejas os obrigado a propor fua dedi-

que a ellas fugirem , nem os natoria ex Archidiacono incap.

prenderá hi, nem lhes tolherá Clericum 11. q.\. Peres wl.i.tt.

o comer , fenaõ em aquelles 3. /. 1. Ord. Clarus §. fin. q. $6.

cazos
,
que for direito. n. 2 1 . Barbof. m l. Titia num. 3 r;

E nefte Reyno he fem duvida

NOTA, alguma , naõ pelo Breve de

Pio II. como entendeo Barbo/,

EStaclaufula final, quefe indicT. leg.Titia d. n. 31. Ma s

refere a todas as couzas por hum breve de Leam X.

precedentes , e moftra que El* que anda no primeiro dos bre.

Rey quiz
,
que nefte particular ves da Torre foi. 203. e ou-

ficaííe em fua força o Direito tro de Pio IV. no fegundoli-

cõmum , conforme ao qual
,

vro foi. 118. E outro uítima-

pofto que feja controveríb , fe mente de Júlio III. que anda

pertence o conhecimento do na extravagante 2. p.tt. 4. /. 5.

Clericato ao Juis Eccleíiaftico, nos quaes íe cõcedeo aos Reys,

ou ao Secular, e alguns digaõ que os Clérigos de menores,

que he do Ecclefiaftico pela para nefte Reyno gozarem do
generalidade do Cap. fi Judex privilegio do foro, quando
de fentent. excomume. fòarboja foííem facinorofos em crimes

tnl.Titia b«. 30. com tudo a graves, ou já duas vezes re~

indaem;termosdeDireito,tem metidos ao foro Eccleíiaftico,

muitos Doutores
,
que efte co- e incorrigiveis , ou quando

nhecimento he do Juis fecu- foííem Beneficiados, íe o de-

lito
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lito, porque faõ acuzados , fof-

fe cometido hum anno antes Artigo XIV.
de haver tido o Beneficio fo-

mente
;
porque neftes cazos "Y Tem queElRey, eosfeos

naõ gozariaõ. E diz o ditto JL Meirinhos, e Juizes pren-

Breve de Pio IV. que naque- dem aquelles,quefaõ de Miífa,

les cazos, os Reys os naõ re- e os Clérigos , nom os man-
metaõ , e que nilTo procedaõ dando a feos Biípos , nem lhos

cautamente , e que lhes encar- querem dar
,
quando lhos pe-

reba íua confciencia , fe o fa- dem. E os que aífim íaõ pre*

zem nos cazos, em que confor- zos,às vezes por ElRey , e poU
me a direito o devem fazer

,
los feos , faõ mortos , ou por-

em que claramente o Papa que lhes negaõ o haver, ou-

admitte, queefta remiíTaõ neí* porque os enforcaõ , ou por

te Reyno toca ao fecular , e outras maneiras de morte, dos

moítra que fabe
,
que os Reys quaes Clérigos às vezes alguns,

conhecem defta remiíTaõ , e a a rogo de ieos freguezes , en~

approva , e ha por boa por en- tregaõ-nos a eííes mefmos fre-

tender
,
que por Direito lhe guezes com cauçaõ em fiado-

compete , como em muitas ria, que lhe cantem Miílas , e

partes fe faz , como da Cúria as Miífas cantadas,fegúdo for-

Napol. diz Caravita in rtttbus ma da cauçaõ , oudafiadoria,

Curta tt. 235. àn. 4. no Duca- tornaó-nos à prizaõ primei-

do de Milaõ. Claro §. final d. ra.

g. 36. ;/. 21. Em França RupeL Refpondem, que ElRey naõ

/. 4. Infltt.cap.6. Donde naõ ti- fez taes couzas , nem foraõ

ra eíta Concórdia aos Reys, feitas em íeo tempo, e prome-
poderem tirar da Igreja ao de* te que as naõ fará daqui a di-

linquente
,
quando o cazo for ante. E que fe ás vezes alguma

tal, que naõ gozem delia, o peíloa da Igreja for tomada
que fe deve entender , naõ ha- por qualquer maneira, que a

vendo contradição
,

porque entregara ao Prelado deman-
havendo-a fempre fe hade dando-a elle; e fe por ventura

guardar a forma da Ordena- a torto for preza tal peífoa
,

çaõ /. i.tt. j. ou foy ata-qui
,
que fará cum-

primento de Juftiça a quem
lha demandar , fazendo-lhes

fatif-
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fatisfazer dos damnos , e dos

tortos, e.apenando aquelíes,

que injurioiamente os prende-

rão , alTim como forem pena-

doiros.

Artigo XV.

ITem que muitas vezes a-

meaçaõ com morte aos

Arcebifpos , e Bifpos , e fazeos

nas Igrejas e Mofteiros deter

encerrados por Mouros , eju-

deos,e por outros feos oíiiciaes,

Alcaides, e Meirinhos, fazeos

guardar de cada parte, como
para matalos , e fazem inda

talhar as orelhas dos ferven-

tes dos Bifpos , e às vezes al-

guns prender, e alguns matar,

prefente elles.

Refpondem os dittos pro-

curadores ,
que taes couzas

nunca as elle fez , e promete
que as naõ fará daqui adian-

te.

Artigo XVI.

ITem que faz em alguns

lugares a eíTos Bifpos cer-

car por leos vaííallos , dizen-

do-lhe muitas vezes publica-

mente deshoneítas palavras

,

e doèftos defaguifados. Outro-

fi fazem os Ricos homens feos,

e os feos vaííallos.

r
iajlica

5
e 'Temporal. <JÇ;

Refpondem,que ElRey naò

faz nenhuma couza deitas,-

que íe contem no artigo, e

promete que as naõ fará daqui

em diante, e queaquellesque

fizerem o contrario
,
que os,

punirá , como for razaõ.

NOTA.
*

ESte artigo naõ compre-
hende-o cazo,em que aos

Bifpos , fe lhe oceupaõ as tem-

poralidades, e fe mandaõ en-

cerrar em fuás cazas,por delo-

bedecerem aos mandados d©
ElRey

,
porque neííe cazo he

a coacção jufta , como abaixo

direy, mas aqui procede de-

facto, e por iílo ElRey pro-

meteo naõ o fazer a di-

ante.

Arngo XVII.

ITem que ElRey, e os feos,

também os Ricos homens
com outros por palavras,

e feitos , como lhes praz , des~

honraõ os Religiozos , Cleri->

gos , eConverfos, e Oblatos,
e às vezes fazem alguns delles

defnudar ante fi de todo, o.

que trazem veílido em gran-

de doèílo delles , e de toda

a Ordem dos Clérigos.

Rcf-
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Refpondem ,
que EIRey

nunca fez ata-qui nada, do que

fe contem no artigo , e que

eile fará fatisfazer o damno

,

e os tortos âquelles que o me-
recerem.

Artigo XVIII.

ITem que faz inquirições

por todo o Reyno por feos

homens próprios em graõ

perigo das Igrejas , aílim das

Cathedraes , como das outras

do Reyno fobre as poífeíioens,

e Padroados das Igrejas. Efe

por tal inquirição iniqua , e

Injufta, acha que o Padroado

<Je alguma Igreja , ou de al-

guma poífeflaõ pertence a el-

le , faz logo tomar todas as

couzas ,
pêro que forem pof

iuidas dos Senhores,que as tra-

ziaõ de tao graõ tempo
,
que

ienaõ lembra ende nenhum

,

c os Reytores fazeos deitar das

Igrejas por forca, que a íí tem,

como quer que em tal cazo,

naõ deve tal feito andar por

inquirição, mas por Juizo or-

dinário.

Reípondem os dittos Pro-

curadores
,
que o ditto Rey

nom fez nada das couzas, que

íe contem no artigo, e pro-

metem que as naõ fará daqui

a diante.

ISto mefmo fe declarou na
Concórdia, que fe fez com
EIRey D. SebaftiaÕ no

cap. 3. de que fahio a Orde-
nação L. 2. //. 1. § 7.

Artigo XIX.

ITem filha as Igrejas dos

Eifpos , e doutros , as

quaes por longo tempo
poííuiraõ pacificamente 5 eo
que he mais defaguifado , os

prefentados, que elleprezenta

às Igrejas
,
que elle aílim to-

ma, conftrangeos Bifposque

os recebaõ , e os confirmem
em ellas e fe por ventura

alguns dos Bifpos acima, naõ
querem receber taes prefenta-

dos , ElRey faz por feos ho-
mens fazer tomar, e deter em
as Igrejas os fruitos , e ren«

das delias, erecebeas das Igre-

jas por eífes homens feos
,
que

em ellas põem.
Refpondem os dittos Pro-

curadores
, que o ditto Rey

nunca fez taes couzas ata-qui,

e promete, que as nom fará

daqui a diante.

NO-
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po conhecendo do preito, pro*

NOTA. vè a Igreja de algum dos pre-

zentados, ou por ventura,dou*

POr evitar as dificuldades, tro Clérigo, como he de Di-

que neíte artigo , e nos reito , de mentres queaquelle,

precedentes fe apontaò contra a que a Igreja he provida , na5

EIRey, para que osfeos Pa- pode corpòralmête haver po£
droados fenaõ perdeífem , e as íeíTaõ

,
por força que lhe faz

Igrejas em que lhe toca apre- algum dos Padroeiros, feentaõ

zentar , fe houve hum Breve o Bifpo para a quefto chama
dere<ndo ao Deaõ da Capella, EIRey com o braço fegral , El~

aonde fe trataõ as cauzas do Rey nom defende aquel , a que

Padroado real com os Prela- he dada a Igreja , mas ante

dos, que fe introdufiraó nel- outorga o torto aaquelle que

les
,
quando os Reys naõ te" o faz, e efta mefma maneira

nhaõ entrado na poífe de a- tem em toda las couzas
,
que

prezentar. Porque íe a Coroa fom antrealvidros da Igreja.

já efteve em poífe delles , e Refpondem os dittos Pro-

por defcuido dos Miniítros , a curados, que o dittoRey ne-

que pertence efte cuidado , fe nhuma das couzas
,
que era

deixou de continuar na mefma o ditto artigo fe contem , fez

poífe , e fe meteo o Bifpo, naõ ata-qui , e promete que o naõ

lhe pertencendo , entaõ fe co- fará daqui em diante , e que

nhece por acçaõ de força, paf- dará feo poder , e braço con-

fado o anno pollo Beneficio tra aquelles, que fizerem torto

da reftituiçaó no Juizo da Co- nas dittas couzas
,
quando for

roa
,
pella Ordenação lib* 1. tt. chamado dalo-ha , aíTim como

<?.§. 1 3.e «.40.de q trata larga- o Direito quer.

mente Cabedo de Jur. Patrori.

cap %7&fequent. NOTA,
Artigo XX. fc ^ Ste artigo tem matéria

|""> muy praticada neítes

ITem fe alguma Igreja
, tempos , e moítra primeira-

que vaga, tem defvayra- mente, que os Prelados nelte

dos Padroeiros , e prezen- Reyno naõ executaÕ as fen-

taõ deívairadas peííoas,e o Bif- tenças
,
que daõ contra leigos,

N fenaõ
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jfenaõ implorando obraço íe- 18.^.23. naó vaga Benefício

cular , de que direy a baixo em íua Diocefi , aprezentado

na Ordenação lib. 1. tt. 1. §. multiplicadas vezes, acjuenaõ

13. O íegundo he
,
que os Bif- ponhaõ duvidas fobre a poííe

pos, quando os Padroeiros naõ por feos Promotores em nome
concertaõ , ordena a Igreja na da Igreja, e tanto que paííaõ

forma do Cap. Jçfupmam de os quatro mezes , o mandão
Jur. Patron. oquehadefer, pedir a Roma para íeos cria-

quando nenhum delles eftâ em dos , como fez actualmente o
poííe de aprezentar a ella , Bifpo do Porto D. Frey Gon-
porque quando algum dos Pa- calo de Moraesem hum Bene-
droeiros , ou alguma das par- ficio de Simaó Guedes , me-
tes eftej a nefta quaíi poífe

,
tendo hum feo Cappellaõ nelle

quando fe mova letigio
, jà por efte modo , e tanto que

o Biípo naõ pôde ordenar a entrou na poííe, aceitou oPa-
Igreja de quem elle quizer

,

droado da maõ de Simaõ Gue-
antes he obrigado a fuftentar des , e ficou tudo quieto, de

na polTe aquella parte, ou modo que logo foy Padroeiro,

aquella peíloa, por quem eftà o que o Biípo havia hum mes
o ultimo eftado da Igreja,con- encontrava. E vagando depois

forme ao Cap.Conjultationibm outro Beneficio de D. Manoel
de Jure Patron. porque o Pa- Coutinho, quiz levar omef-
droeiro

,
que huma vez jufti- mo termo , e fe achàraõ nas

ficou feu direito perante o Gr- notas humas procurações fei-

dinario , e entrou na poííe de tas por hum feoEímoller, para

aprezentar, naõ o podem o impetrar em Roma, e toda

obrigar em cnda vacaçaÕ fa- via íe aggravou para a Coroa
zer novas juftificações, eaílim da força, que lhe fazia ema
o rezolveo a Rotta. Porem tirar da íua poííe, efelhedeo
neftes noííos tempos, os Prela- provimento. E hindo as car-

dos com occaziaõ do Sagrado tas ao Paço,fe confirmarão , e

Concilio Tridentino Se(f. 25. tratando deexecutallas , che-

de reform. cap. 9. ao qual in- gou o Biípo a excomungar o
terpretaõ modernos

,
que ain- Juis dos feitos da Rellaçaõdo

da tem lugar no poííeííbrio, Porto, e os mais adjuntos(cou-

como diz Garcia de Benef. y.p. za nunca ouvida.) E com efte

cap. 8. àn. 140. Gonzales glof. mefmo exemplo eftà efta Ci-

dade
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dade de Lisboa hoje de inter- ra o declarar pella Bulia da

di&o deíde 17. de Junho de Cea, e da mefma forte a Fran-

1617. dequefoy acauza, que cifco Rodrigues , efcrivaó
,

eftando os Livreiros da cõfra- e Manoel Franciíco , e outros

ria de Santa Catherina de homens de vara do Meirinho

Monte Sinay de poííe de a- António de Oliveira Pinto, o

prezentar hum Thefoureiro

,

qual foy perante elle , e ven-

lhe pos letigio o Cabido , e do que procediao contra elle

hindo a cauía por appellaçaõ naquella forma, fe aggravou

ao Auditor,o Colleitor Octávio para a Coroa , a onde foy pro-

Accoromboni Bifpo de Fef- vido , e as cartas no Paço

íumbruno levou a íi a cau- confirmadas ,• e querendo-as

za, e fem ouvir os Livreiros, executar, poz excommunhaõ
que eftavaõ em poííe , man- nas peííoas dos Juizes da Co*
dou fervir deThezoureiro ao roa, e Adjuntos , e nos De-
aprezentado do Cabido. Dií- zembargadores do Paço, ena
to íe aggravàraõ os Livreiros do mefmo Regedor da Juíliça,

para a Coroa , de fem os ou- que he Manoel de Vafconcel-

vir,os tirar da fua poííe , deu- los, peííoa de grande refpei-

fe-lhe provimento , no Paço fe to , e fatisfaçaó , no qual nao

confirmarão as cartas , man- havia concideraçaõ , em que

daraó-fe executar , e porque o pudeííe fuftentarle a cenfura,

Colleitor naõ quis obedecer, nao entrando nas femenças,

fe lhe mandarão occupar as que fe tinhaódado, nem fen-

temporalidades , e prender os do nellas parte. Moftrando o

creados , e começarão logo Colleitor
,
que por efte modo,

por Miguel Leitão , criado do queria tirar o Juízo da Coroa,

Auditor, que dizia ferBene- havendo
,

que no conheci-

ficiado, ao qual , ao tempo mento
,
que alli íe tomaííe,

daprizaõ, naó achàraõ coroa fe offende a Bulia da Cea
j

aberta, e o levàraõ decente- couza,que nefte Reyno eílri-

mente prezo. Com occaziao ba em tantas Concordias , e

deita prizaõ , intentou o Pro- coftumes immemoriaes , em
motor Marcos Teixeira lua ac que a Bulia da Cea fenao cri-

cuzaçaõ , e fe mandou citar ao tende , como declarou Novarm

Meirinho
,
por ter poftas mãos in Manual. cap.i7.n. 69. & 70.

violentas no Clérigo, e pa- Córdova m Sum. q. 35, Azeveâ,

N i
j in



100 Jidonomacbia fobre as Concordias

ht L. i.ft.6. Itb. i

.

recopil. n.fin.

Cevallos 4. p.q.i. num. 1 3 3 . &
147. & wEpiJl.n.yi.

Artigo XXI.

NOTA.

ITem, que em lugar de fa-

zer juftiça põem Meiri-

nhos
,
que fazem exacçoens

nas Igrejas , aflim como que-

rem , e como fe deveílem nom
manterfe da foldada

,
que re-

cebem de ElRey. Para todo

efto vaõ poufar com multi-

dão de beftas , e de homens

nas Igrejas , nos Mofteiros
,

Camarás , e Capellas , e pof-

feííoens dos Bifpos , e nos

Templários, e nos Hofpitaia-

rios, e nos outros lugares re-

ligiozos , e poííeííoens delles,

e hindo por elTes lugares mui-

to amiúde, cada, quando lhe

praz , fazem que lhe dem as

couzas ,
que haõ mifter em

eífes lufares. E eftas mefmas

couzas fazem por os Ricos

homens , e por os Juizes, e

osAvençaes de ElRey, e por

outros quaeíquer.

Refpondem os dittos Pro-

curadores
,
que o ditto Rey

nom fez taes couzas ata-qui,

e promete, que nom as fará

daqui a diante , e fará conv
primento de Direito. &c.

DEfta Concórdia fahio a

Ordenação lib. 2. tt.

21. a onde fevejaõíuas Con-
cordâncias.

Artigo XXII.

ITem, que daquellas Igre-

jas, de que he Padroeiro,

demanda procuraçoens def-

cõmunaes de ferviços grandes

novamente , e conftrange os

Reitores deíías Igrejas, para

lhe darem cavalgaduras fe as

haõ , ou fe as nom haõ , pa-

ra comprallas paraelle,quaes

a elle a prouger.

Refpondem os dittos Pro-

curadores, que ElRey nom fez

eftas couzas , e efpecialmente

que nom receberá procura*

ções, fenom aquellas,quelhe

devem dar , e aquellas rece-

bera convinhaveis.

NOTA.

ESte direito de levar pro-

curações compete aos

Bifpos fomente cap. 1. deCen-

fib* tn 6\ §. Procuraúones.

Arú-
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E prometem, que ElRey

Arúgo XXIII. mandará daqui em diante, que
taes couzas fenom façaõ. E

ITem ,
que fe algum Al- que pias ao ditto Rey

,
que

caide , Vigairo > ou A* cada hum em Tua terra haja

vençal , ou Mordomo da Avogado, que poííalivremen-

terra de ElRey, cu de Ricos te Avogar , e que os Juizes

homens , ou de qualquer ou- provejaõ dos Avogados â-,

tro,que delle tenhaô terra
,

queiles
,
que os nom houve-

poem algum crime , ou acha- rem. E fe contra eito for fei-

que ao vaííallo , ou algum tOjemmendalo-haàquellesque

homem do Bifpado , ou Bií- fe dello queixarem,

po , ou dalgum Clérigo , ou

Religiozo, íobre a quefto, cha- Artigo XXIV.
ma o preito ante o Juis da

terra em tal
,
que por eífa oc- X Tem

,
quando os Ricos

Icaziaõ poíía levar, eeftorquir homens, ou outros caval-

delle alguma couza: os dittos leiros recebem caftellosde

poderozos
,
que tem â terra ElRey para tellos, e guarda-

nom leixão, nem querem que los per fuás foldadas, fazem-

contra elles haja avogado
,

lhe omenagem, que em toda

nem Juis j nom heouzadode maneira daraõ aelle feoscaí-

lhe prover de avogado, aííim tellos, e doutra? maneira fi-

como he contheudo de Direi- caráÕ por tredores , e eftes

reito , e coftume , nem avo- Caftelleiros taes
,
quando vem

gado he ouzado de avogar guerra, ou por tal, que faça5

contra os dittos Poderozos. mal, fingem
,
que vem guerra,

Refpondem , que o ditto e elle,efeos homens filhaõ paó,

Rey ha em fua caza advoga- vinho, vacas, porcos, e ou-

dos , a que dá reçaõ , e veftir, trás viandas das Igrejas , dos

que avoguem pola Igreja con- Bifpos , e Clérigos, edosfeos

tra ellemefmo, ainda íe mef- homens, e dizem que os fi-

tei* for. Por onde crem os Pro- lhaõ,para ter nos Caílellos gu-
curadores, que efto fe contem ardados; e que venha guerra,

no artigo, que o nom fabeEl- ou naõ , em nenhuma manei-
Rey, nem o vio,q feito foíTe,cá ra, non querem dar depois, do
fe o foubera fezera-o emendar, que tomàraõ, nem ElRey os

coní-
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Gonftrange para pagallo , nem
conftrange, nem veda os Ri-

cos homens , e outros Caval-

leiros ,
que delle tem terra

,

ou dos Ricos homens , ou dos

Filhos-dal^o , e poderozos ,

NOTA.

NEfte artigo moftrou bem
ElRey a íua piedade pa-

a as Igrejas , mandando
,
que

que cada hum em feos luga- fe lhe pagaííe o que foííe to-

res conftrange por força
,
que mado em tempo de guerras,

lhe façaõ ferviço os homens mantimento dos Soldados, e

dos Biípos , e das Igrejas Ca- preíidios, pois conforme o Di-
tedraes , e das outras, e dos reito , os Reys, e feos filhos,

Mofteiros , e dos Clérigos , e e Corte podem poufar com
eíTes Clérigos meímos,emos os Clérigos, quando naõ haja

quaes naõ haõ nenhum direi- outras cazas, e nos Mofteiros

to, para fazer eíTes ferviços, excap.i.de Immumt. Ecclef.m

aífim como a elles pras, nom 6. L. i. C. de Epifc. &Clerh\
folamente efto nom veda El- L, Nemmem C. de Sacrof. Ec-
Rey , mas fofre

,
que eftas fer-

vidões tragaõ em as poííeííões,

em os homens das Igrejas, e

nom o defende.

Refpondem
,
que o ditto

Rey nom vio nenhuma deftas

couzas em feo tempo , e pro-

metem
,
que fe lhe fizerem

queixume , fará Direito , e

Juftiça aos que fe queixarem,

cleJ.L. 51. infin. tt.ó.part. 1.

L. 7. tt. 3 . lib. 1 . recopil, Gregor,

wd.L. 51. Êf ibt. Humada foL
70. Aviles m cap. 8. Pr<etor.gl.

Dineros n. 16.OtalhadeNobiltt*
i.p. cap.i.n.i^.Belluga m Spe-
cul. rub. 46. §. Donum n. 6. E
aíTim faó obrigados os Eccle-

íiafticos , e Igrejas dar, azema-
las , e calvagaduras a ElRey,

equeo tomado para as guerras fuaCaza, e Corte, quando
fará fatisfazer, ainda que feja paíía. Petrus Gregor. tn Sm-
guerra em verdade , e fe ai- tagma i.p. lib. 2. cap. 28. n %

gumas couzas foraÕ tomadas fw. d. L. nemwem.Bobad.lib.i.

em tempo de guerra fingida

maliciozamente , nom Tola-

mente fará fatisfazer do que

for tomado , mas penara aos

que defto fezerem , e fará juf-

tiça, &c.

cap. 18. n* 278. E havendo
guerra , ou fufpeita delia

, po-
dem os Reys ajudarfe dos bens

das Igrejas , e Clerigos,que faõ

obrigados à defeníaõ comum,
porque chegaõ s*; couzas a

termos
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termos de neceíTidade preciza,

a onde fe remirte o privile- Artigo XXV.
gio clerical. Bobadãla d. cap.

18. ?/. 316. &/èq. Porque no T Tem, que ElRey impõem
livro dos Reys ie conta, que J[ fervidoens aosBifpos, Ab-

Afa, Rey de Juda ,
para defen- bades , e Priores , e outros,

derfe de Bafa , Rey de Ifrael conftnmgendo-os, que tenhaõ

tomou o ouro , e prata
,
que feos Porteiros , e pollos ter

havia nos Thefouros do Tem- dam certa foma de dinheiro

pio ; e Joas fez o mefmo, e ao feo Porteiro mayor , e a

Ezechias deu toda a prata, que eííes porteiros menores pro*

havia no Templo ao Rey dos velhes em Toldada , e defpe*

Alfirios, para que libertaíTeas zas.

Cidades de Juda ; e David nao Refpondem os dittos Pro-

tendo para comer Pães leigos, curadores, que pofto que de

comeoosda propiciação, que feo Avò, e de íeu Vifavò , e

fó podiaõ comer os Sacerdo- de feu Padre delRey foíTem

tes } acumula muitos outros poftos porteiros nos dittos lu-

exemplos Bobad. d.cap. 18. #. gares
,

para elles, e para o

319. Demaneira , que neftes ditto Rey a rogo dos Prela-

tempos podia ElRey uzar li- dos, outorgalhes, quedes aqui

vremente dos bens das Igrejas, em diante nom hajaÕ portei-

havendo urgente neceíTidade, ros contra fua vontade, nem
e ainda hoje, cuido, o poderá lhes provejaõ de foidadas ,

fazer , fem embargo defta nem defpezas, fenaÕ quando a

Concórdia
,
porque os cazos elles aprouguer de haver por-

de neceffidade publica, fendo teiros à fua vontade, fe virem
verdadeira , naó fe pò- que lhes faz mefter para íi ,

dem remittir, que ao meímo e para fuás Igrejas, entom pro-

Eccleíiaftico danara, fe ElRey vejaõ os porteiros
,
que hou-

naõ pudeífe uzar de feos bens verem de foldada convinha-
para a defíenfaõ neceífaria da vel , e o Porteiro mayor,
Republica

,
porque fe arriíca- quando aos Prelados , e as

va o eftado Ecclefiaftico , naõ peffoas das Igrejas outorgar

podendo ElRey fuítentar o menores porteiros, receba con-

pezo da guerra, e dacõraum vinhavelíalairo , e prometem
defençaõ. • eftes Procuradores

,
que El-

Rey
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Rey guardará para fempreef- Refpondem, que o ditto

to, que elles outorgaó. Rey quanto he aos Judeos
,

que nom fejaõ fobre os Chrif-

Arúgo XXVI. taos em os oíficios públicos,

guardara o que fobre efto he

ITem, que fe alguma Igreja eftabellecido no Concelho ge-

fez eícambo convinhavel ral; e quanto aos finaes, que

de algumas poííeííoens com el partira os Judeos dos Chrif*

outra Igreja, por authoridade tãos por algum final. E
do feu Bifpo , faz efcambo quanto he das dizemas. Ref-

com outros, ElRey por embar- pondem que EIRey leixarà

gar a prol das Igrejas, põem conftranger por ellas , e pro-

embargo muito amiúde por metem, que ElRey o guardará

fenaõ fazer. para todo fempre.

Refpondem, que ElRey o

que fe contem no artigo nun- NOTA;
ca o fez, e promete que nun-

ca o fará.
""* Ste artigo

, parece que
|"\ trata de Judeos, que naõ

Arúgo XXVII. eraÕ convertidos , e poriíío

trata de lhe pôr final com

ITem,que contra o eftabel- que fe differencem , eaíFimhe

lecimento de concelho ge- de Direito,que nom poílaõ fer

ral, e contra ley de feu Pa- elleitos a cargos públicos cap.

dre,poem os Judeos , edalhe Conftituit. 17. q, 4. tirado do
poder fobre osChriftaos em as Confilio Tolletano cap, NuU
fuás avenças publicas , os quaes la^.Dift.cap.CumfJtdeJudrfis*

Judeos devia conftranger , à L. Caltcolarum C. de Judais

trazer final
,
por que íe eftre- Surdus dec. 23. tnfine , e pofto

maíTem por algum avito, dos que, os que faõ já converti-

Chriftaõs , aíTim como he ef- dos , os admitta o Direito , co-

tabellecido no concelho Geral, mo moftra o cap, Eamte de

porque neíte mefturamêto po- refcriptis tbi, Nec eumdebesde-

deííe fazer graõ peccado, feo dignart
,
qtàa Judeus exúterit*

encobrem, e nom deixa conf- Com tudo nefte Reynotratà-

tranger eííes Judeos para pa- ra5 de fer admittidos a car-

garem dizemos. gos públicos fem deftinçaõ,

e davaõ



Da Júrifdição Ecclefiaftica , e Temporal. 105
e davaõ a ElRey muito di- tos faó mais tiranias

, que

nheiro , acudirão os Prelados, poder. Como confia de Covar.

e com elles Martim Gonçal- Var. Ub. 3. cap.ó.n. Z.Cabed*

ves da Camará , Varaõ excel- p. i.dec. 12. n. 9.

lente, e de grande exemplo,

e baíta por ultimo louvor
,
que Artigo XXVIII.

governou efte Reyno do tem-

po de ElRey D. Sabaftiaó athè X Tem , fe algumas Igrejas

o noíío, e em todo efte de- j|_ Cathedraes vagaõ,efleRey

curío , nem adquirio renda ai- entendendo-o , toma nellas

guma, nem a pedio , mor- grande authoridade , envi«

rendo com a mefma com que ando fuás cartas aos Cabidos

entrou, que era pouca , zelou das Igrejas geralmente , e efc

muito o bem publico > enefta pecial mente a cada hum Co-
occaíiaó fe fintou o Keyno, nego , rogando-os por íeos

e deu a ElRey o meímo di- Clérigos de fua caza , e por

nheiro, que os Chriíbaós no- outros menos dignos
,
porque

vos lhe davaõ, que foraõ ou- efpera, que em as dittas Igre-

to centos mil cruzados, e aífim jas, em os ordenamentos dos

ficou efte negocio, contra- preitos feguiràõ fua võtade dei-

to, e compra feita a ElRey, le,eeftas Igrejas no :« deffen de*

que elle hoje já naÕ poderá ràõ contra elle em feosdireitos
>

revogar, fendo aífim, que os nem em fuás liberdades* Ef-

privilégios comprados obri- tas letras haviaõ elles de rogo
gaõ eficafmente afuítentarfe, por ameaças , e grandes ef-

como rezolvem cõmummen- pantos, que lhe põem, que
te os DD. In cap. Et nos de nom ellejaõBifpo,fenom quem
Probat. & L. m Summa

ff. d. elle nomea em fuás cartas

,

CondiS. indeb. com Bart. m L. ou faz nomear em fuás meí-

z.C.d.Sum.Trinit. Bald* m L. fages j e aquefto mefmo faz

Si cummihi ff. de Dolo . E aííim nas outras Igrejas meores
,

fe deve efperar de Reys taõ que devem prover do Prela-

Catholicos , como tem Hei- do por elleiça õ.

panha, que políamos dizer, Refpondem
,
que fe o dit-

que naó podem fazer,' íenaó to Rey algumas vezes faz ro-

oque podem com juftiça, por go para elegerem em algu-

que os outros poderes abfolu- mas Igrejas Cathedraes, ou

O em
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em outras ,
por dignos fez nha fe trocou ifto , e os Bifpos

efterogo, e nom por ameaças, elegiaõ íucceííor aoquemor-
nem por eípantos

,
queíobre reo, e o confirmava o Arce-

efto nom íeaggravàraõ aslgre- bilpo de Toledo cap.Cum longe

jas, nem os Cónegos. E pro- ij.difl.ó^.Caffan mCathalog.

metem que ElRey aífim o gu- p.^.Confid 24.^.194. Também
ardará para todo fempre da- fe coítumouem Hefpanha, co-

qui em diante, e que em leu mo le colhe da Ley 18. tt. y.

rogo, quando o fizer, nom partit.i. ubi Gregor. fe
9
/. 3.//.

fera para que nom elejaõ le- 3. hb. 1. Ordmarn. que morto
nom aquelle, que elle rogar, o Bifpo, pedia o Deaõ , e Ca-

bido licença a ElRey, para e-

N O T A. leger outro , e elle lha dava,
e entre tanto vacando a Sede %

ESte artigo fuppoem
,
que fe adminiílravaõ as rendas por

neíte tempo os Bilpos íe ElRey, e feita a eleição, fe

elegiaõ pelos Cabidos, e he aprezentava o eleito perante

de notar, que os Reysde Hei- ElRey , e lhe entregava os

panha tem poder de prover os bens da Igreja trata-o Greg.

Biípados , do tempo do Conci- Lopes na d. Ley 18. Verbo An-
lio Toletano , lendo Ponti- Ugua.

fice Leaõ II. reinando nella Donde infiro, que , como
Ervigio Rey Godo, anno do naquelle tempo em Portugal

Nafcimento de 681. Conci- naõ eftiveííe ainda introduzi-

lium Toletan. 12. cap> 6. In do o modo da eleição, que

cap.Cum longe z^.dift. 63.Covar. hoje fe guarda nos Bifpados
,

m Reg.poffeffor. z.p. §.io.n. 6. nos quaes os Reys confervaõ

Peres tn hb.i.tt.ó.lib. i.Ordi- o direito de Padroado, apre-

nam. E a ordem antiga,que ha- zentando os Prelados, econ-
via nas eleiçoens dos Bifpos, firmando os Sua Santidade^/1

era, que em morrendo, fe a- faneus ubi fupra Confider. 99.
juntavaõ os Bifpos da Provin- Guterres hb.i.Cannonk.cap. 11.

cia, e davaõ noticia aElRcy, n. 2. Selva de Benefic. 2. p. q.

o qual elegia o íucceííor, e 23. num. 48. Germonius quem

o notificava aos Bifpos emfeu chat Cevallos 4. p. q. S97. num.

Concilio. Osquaes approvavaõ 379. naõ he deefpantar
,
que

a eleição. Defpois em Hefpa- os Reys mandaííem eleger

quem
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quem elles lhe pareceííe
,
por- Rey em efte artigo guardará

que neííe tempo afíim feuza- odireiro commum.
va em Hefpanha , donde Por-

tugal fora devidido , e era muy Arúgo XXX.
importante ao bom governo

politico, quenaõfeelegeffem T Tem, que em deitando os

Bifpos,que faõ de concelho do JL olhos de cobiça aos bens

Rey, fenaó peíToas muy ap- das Igrejas, filha-lhes os bens,

provadas por elles , mas a pie- e rendas das Igrejas como fez

dade dos Reys venceo todas ás de Braga, e de Coimbra, e de

eftas razoes para largarem de Vizeu,e de Lamego,e telhas fi-

todo a eleição aos Cabidos, lhadas,epondoAlcaydeporlua

naõ querendo neceííítalos a própria authoridade emBraga,

elegerem ,
quem elle tiveííe da qual a propriedade , e íe-

goíío. Defpois , em tempo de nhorio pertence, aílím como
El Rey D. ArTonço V. come- dizem , compridamente à dita

çaraõ os Reys a exercitar o di- Igreja de Braga.

reito de Padroado nos Bifpa- Reípondem
,
que o ditto

dos, que devia nafcer de algu- Rey nom filhou nada deftas

ma conceíTaõ Apoftolica, de couzas , mas as que foraõ fi-

que naõ acho mais noticia, lhadas por fea Padre, entre-

que em Cabedo de Patronaúb, gou-as e as que ficaõ por en-

q. 37. art. 29. tregar, prometem, que o ditto

Rey as entregara , e que El-

Arúgo XXIX. Rey nom poz Alcayde em
Braga ata-qui , e promete,

ITem,quefazviràfuaCor- que o nom porá def-aqui em
te os preitos dos tefta- diante,

mentos, e de outros preitos,

que pertencem à Igreja, evay Arúgo XXXI.
filhando as mandas dos Cléri-

gos mortos , e filhando os bens "¥" Tem, que ouvimos dizer,

dos Priores das Igrejas, que que em feu Reino traba-

morreraõ , os quaes bens ga- "*" lha de quebrantar as li-

nharaõ por razão defuas Igre- herdades da Igreja, e aosBi/-

jas. Refpondem osdittos Pro- pos , e outros Prelados das

curadores^ prometem,que El- Igrejas , e peíloas EcclefiaíH-

O ij cas,
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ca$ , Concelhos, Communida- foas , aífim como lhe prongue,

dades , e homens das Cida- e filhou os termos da autho-

des, dos Caftellos, e das Villas, ridade da Igreja deícõmunal-

que eíTesBifpos tê no ditto Rei- mente.

no , em feu perjuizo delles , a Refpondem,que ElRey nom
tormentalos por graves tor- filhou nenhuma das dittas

mentos, e aggvavalos comos couzas , e as que foraõ toma-
damnos

,
que nom podem íb- das por feu Padre, entregou-as

frer , nom fendo lembrado elle , e íe algumas ficarão por

do juramento, o qual fez, de entregar in;uítamente
, pro-

guardar a liberdade da Igre- metem
,
que o ditto Rey as en-

ja , e Provizaò do Papa, os tregue cumpridamente.
quaes he theudo guardar fir-

memente ao ditto Reino. Artigo XXXIII.
Refpondem os dittos Pro-

curadores,que o ditto Rey nom T Tem
,
que fez feu filho D.

fez nenhuma deftas coufas,e J[ ArTonío fenhor, e herdei-

que aos Clérigos , e leigos rodeMarvaõ, de Portalegre,

manterá em fua juftiça , e do Bifpado da Guarda -

y
eelle

guardará a elles feus foros, com feu outorgamento, e com
e bons coftumes , e efpecial- feu confentimento, aífim como
mente manterá, e guardará a he theudo, esbulhou, e tem
liberdade da Igreja. esbulhado ao Bifpo, e a Igre-

ja da Guarda das Igrejas , e

Artigo XXXII. rendas
,
que fom em eftes Caí-

tellos , e em feos termos
$ e o

ITem ,
que filhou muitas que nom he para fofrer, fez

Igrejas Parochiaes , e os apregoar nos fobredittos Caf-

direitos dos Padroados delias, tellos publicamente por Pre-

e as cazas, Aldeãs, e poííeí- goeiros , defendendo fob certa

foens , direitos do Bifpo , e da penna também a Clérigos
,

Igreja da Guarda , e algumas como a leigos
,
que nom rece-

deíías Igrejas , Aldeãs , e beííem eífe Bifpo em fuás Igre-

poíTeíToens deu a defvayradas jas, ainda que a hi vieífe fa-

peífoas , Clérigos , e leigos

,

zer feu oflicio , aífim como he
eapoííelfaõ das outras couzas mefter de Bifpo. E que nom
deu a leigos, e aSegraespef- deííem nem vendèífemaelle,

nem
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nem a íliafanilia viandas ne- Refpondem, queEÍRey os

nhumas , empcro que da par- nom conftrangeo
,
para com-

te do Biípo foftc pedido , e prometer em alvidros, e que

filhando ainda as dizemas
,

fará juftiça, &c.

rendas, efruitos doutras Igre-

jas Cathedraes , havendo ai- Artigo XXXV.
gumas dizemas por maneira,

e titulo de doaçaõ. TT Tem ,
que o me rmo faz

,

Refpondem
,
que na5 foy, quando os Prelados, Ca-

nem he culpado nas dittas rfr bidos , e Conventos , e ou-

couzas , e que fará cumpri- trás peííoas Ecclefiafticas nom
mento dejuftica, &c. querem fobre as Igrejas, direi-

tos , e couzas Ecclefiafticas

Arúgo XXXIV. refponder cm fua Corte peran-

te elle, ou perante ofeujuis,

ITem ,
quando os Prelados ou fobre-Juis, filhando Jurif-

dos Cabidos, e Conventos diçaõ >
qual nom deve ; nos

do ditto Reino algum di- Clérigos, e nas peííoas Eccle*

reito querem levar nas Igre- fiafticas do ditto Reino quer

jas, Aldeãs, e poífeíToens def- julgar, e conhecer dos prei-

fes Mofteiros , os quaes pof- tos, que pertencem àjurifdi-

fuiraõ por longos tempos pa- çaõ da Igreja. E fe os Clérigos

cificamente,conftrangeos elle, por aquefto â Sè de Roma
que com Juis , e com alvidros appellaõ , o ditto fobre-Juis,

de feu Reino , comprometaõ as appellaçoens delias deípre-

fobre as Igrejas , Aldeãs, e zadas , dàos por reveis , e

poífeíToens,- efe os Conventos, mette nâ poíle dos dittos bens

Prelados, e Cabidos recu- aos demandadores, e ainda os

zaõ entrar em juizo de taes dittos Clérigos , e peííoas Ec-

alvidros , ou nom querendo clefiafticas comunalmente em
obedecer à fentença delles : todo preito conftrange, que
cà por hum

,
que he chamado refpondaó em fua Corte , e

Íobre-Juiz da Corte , faz por dos outros leigos,

fentença efte induzir em pof Refpondem, que o ditto

feííaõ deitas Igrejas, Aldeãs, Rey nom entende chamar,
e poífeííoens, por razaõ da re- citar , nem ainda julgar al-

vellia. gum Bifpo , nem Clérigo fobre

Igreja
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Igreja, direitos, e couzas Ec- reguengos, e tornar ellesem

clefiafticas , nem íobre as pof- nova fervidaó, e fe os Mou-
feííoens delias, mas praz a ei- ros fervos dos Judeos fe fazem

le, que em todas eftas reípon- Chriftãos , fallos reduzir em
daó ante o JuisEcclefiaftico. fervidaó dos Judeos em que

E quanto he fobre os outros antes eraÕ.

preitos, que os dittos Cleri- Refpondem osdittosPro-

gos houverem fobre as poífef- curadores
,
queElRey naõ fez

loens
,
que lavraó reguengas

,
ata-qui tal, e que fará reftituir.

foreiras conhecidas , he feita

efpecial avença antre os Pre- Artigo XXXVIL
lados, e Procuradores fobre-

dittos. T Tem
,
que fe os Judeos

,

NOTA. I ou Mouros ganhaõ , ou
-^ baõ dos Chriftãos algumas

NAó exclue efte artigo o poífeííoens por compra, ou

que difpoem a Ordena- por penhor , nom deixa,antes

çzòlib.z.tt. i. in principio , fo- defende por publico eftatuto

bre os que naó tem Juis no fobre efto apregoado
,

que

Reyno
,
que refpondaõ no Se- dos fruitos de taes poíTelTbens,

cular
,

porque procede nos que os Judeos, ou Mouros por

damnos , e forças , o que pôde luas mãos , ou por fuás def-

fer, como refolve Navar. no pezas lavraó, nom hajaõ as

cap.cumcontigat.i.remedj/erf. Igrejas , em cujos termos faõ

ii. Mier. in conftit ChataL as poííeífoens , dizemas , nem
col.i.cap. n. Molin. inreper- premidas. Refpondem que El-

tor.verb.JuflitiaAragon.foLio^ Rey nom fez nada difto , e

Bellug. in Specul. princip. rub. que revogará os tortos.

1 1 . §. Fidendum exn.io. Cened.

ad Decretai, cap. 37. 77.3. Êf q* Artigo XXXVHL
45. n. ij.

ITem, que fe abftenhado

quebrantamento da liber-

dade da Igreja , à qual

ITem, fe Judeos, ou Mou- quem a oífende quebranta a

ros fe fazem Chriftãos , el- fortaleza , em que confifte a

le os bens delles faz deitar cm Fé Catholica.

Ref-
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1

Refpondem ,
que o ditto xará guardar dos outros , mas

Rey nom entende quebrantar guardará as Igrejas fobredit-

a Junídiçaó da Igreja , nem tas , e as peífoas delias em
rilha os direitos delias , e fe lua liberdade,

outra couza fe fez eítá preftes Reípondem os dittosPro-

para o emendar, &c. curadores, que prazaElRey,

Artigo XXXIX.

ITem ,
que todos os bens

dos Prelados das Igrejas,

q por elle , ou por feu man-

dado, ou por os Ricos homens,

e Cavalleiros , e Officiaes ata-

qui foraò tolheitos , ou por

qualquer maneira tomados ,

ou emlheados , como nom

que fe tolhaõ os mãos coítu-

mes , e fe guardem os bons

,

e aHTim o mandará, e fará fer

guardado. E fe alguma couza

foy ordenada deconfentimen*

to dos Prelados por bom , e

pacifico eítado do Reyno , e

por coítume , e fortaleza con-

fentiraõ os Prelados
,
que fe

guarde a tanto
,
que feja coítu-

me com razaõ , e com direito

,

convinha, entregue-os fem ne- e que nom íeja contraaliber-

nhuma graveza , e faça-os en- dade da Igreja.

tregar com os fruitos delles

recebidos, e faça a elles faf-

tifazer , e façalhes fazer paga
convinhavel ao dam no , e dos

NOTA.

tortos , que lhe foraó feitos.

\ } Ste artigo moftra
,
que já

tinhaõ precedido outras

Reípondem 05 Procura- Concordias com os Prelados

dores
,
que nom fez nada def- fobre o eítado , e paz do Rey-

toje promete guardar direito,e no. Eítas manda guardar, e

juítiça aos queixozos , reque- os coítumes, que os Prelados

tinhaõ approvado. E he de

muita coníideraçaõ eíte arti-

rendo-lhe emenda.

Artigo XL:

Tem,que as conítituiçoes,

go
,
porque dá grande força

aoscoítumes, de que hoje nef-

I
Tem,que as conítituiçoes, te Reyno fe uza em matérias

e coítumes introduzidos Ecclefiaíticas
,
para prova, e

em eíte Reyno contra a juítiricaçaõ dos quaes baítaria,

liberdade da Igreja, e contra que os taes coítumes foííem

o eítado pacifico do ditto valiozos na forma dos Canno-
Reyno nom guardará nem lei- nes
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nes antigos, porque em algu- provandoo o Papa , aílím o
mas matérias naõforaõ alguns acordarão, porque entaõ jà

Cânones modernos recebidos, o coftume fica tendo princi-

como diz Navarro Jobre o cap, pio hábil com titulo do Supe-

Qualtter de judtcús m cap. cum rior legitimo
,
que o podia

conúngat remed- i. que no que conceder»

toca as forças, naó he recebi- Quanto mais, que ainda

do, nem fe pratica. Dema* naõ confiando expreíTam ente

neira que fica grande prefum- da Concórdia , e conceííaõ

pçaõ
,
que os coftumes, de que Appoftolica, fe podia hoje,

uzamos , foraõ confentidos , e por tempo immemorial,adqui-

approvados pelos Prelados
,

rir jurifdiçaõ nas cauzas Éc-
pois tendo taõ largas conten- clefiaíHcas ( no que refpeita

das com os Reys , e vindo a às cauzas eiveis
, que he o

comporfe, confentíraõ
,
que fe de que nefte Reyno fe conhece

fizeífem dos mefmos coftumes fomente
)
para o que bailaria,

leys , e fe foííem obfervando que allegando-fe privilegio

daly em diante,- porque, os de ou Concórdia antiga, cada hu-

que uzamos, naó felhefabe ma deftas conceííbens fe pro-

principioj porque, poíto que vaííe com o tempo immemo-
iiouveííe Concordias

, jà dan- rial.

tes delias havia os coftumes, Porque, pofto que o Ca-

e o que naõ ficou concorda- pitulo Qualiter cap. Clerictcap*

do, ficou na primeira nature- Decermmus dejudiais reprovem

za de coftume
,
que dantes o coftume immemorial De-

tinha , e approvado nefte ar- nas reg.i^. Gabrieltt.de Próf-

ugo ultimo. cripúon. Concluf. i. num, 17. 7/-

E pofto que fe diga, que o raq.de RetraB.gL 7. m 1. §.1.

coftume naõ baila para ad- n. 23. Covar. 3. refoL cap. 13.

querir jurifdiçaõ Ecclefiaftica, n, 5. Azeved. ad L. 3. //. i.lib.

na forma do cap. Clerici de i.n.n. porque quando fere-

Judk. com tudo iífo fera pa- prova por irracionavel , tam-
ra os particulares por fua au- bem comprehende o imme-
thoridade íómente , ou do cof. morial Covar, d. n. 1. Hojeda

tume o adquerirem , mas naõ de Incompattbilttate 1. p. cap.

tem lugar, quando por efpecial iq. n. 2. & z.p. cap. 11. «. 6.

Concórdia os Prelados , ap- Com tudo ainda nefte mef-

mo
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mo cazo , e nos termos do remittir em alguns cazos par-

Cap. Clerici fe pôde alie- ticulares o privilegio Cleri-

gar o coltume , e tempo cal , como reiolve /£////. incap.

immemorial ,
para com eíle St quis de Maioritat. SpecuL tn

provar o titulo , ou Concor* ///. de Comp.fudit. addit. §. Ge-

dia allegada , naõ querendo nerahtem. 16. Anfrer.mClem.

do coftume induzir titulo
, 1. de offic.ordin.n. yi.Covar.d.

cjue iíío nnõ poderia íer , fe c. ^i.n. 4. Paxin prateie. i.tom.

naõ trazendo-o em prova dei- pralud. 2. n. 4. Belluga rub. 1 1.

le
,
porque aíhm como a Con- §. Jftdendum num.iz. poílo que

cordia fe pôde provar por hu naõ poíía remitillo em todo

inftromento, ou artigos, co- pela confuzaó dos eftados 3 e

mo os que acima ficaõ , ou indecencia
,
pôde legitima-

por teftemunhas, que depo- mente adquirirfe como tem-

nhaõ do theor delia, fe pò- po immemorial qualquer deA
de igualmente provar com o tes cazos eiveis, allegando-íe

tempo immemorial, que he conceílaõ Appoftolica
, pois

hum dos modos legitimos,com niíTo fómétefe induz prezum-
que as couzas fe provaó , como çaõ do privilegio em cazos

explica Alex. Conf. 74. n. particulares , e naõ geral.

20. íib. 4. Felin. in C Cumex E advirto
,
que íeria in-

officYisn.Y^.&mC.Accedentesn. advertência, allegar privile-

6. &i inCap.Cau/am qua.n. 3. gio Appoftolico
,
quando del-

& 7 .de Prafcriptwn.R1pan.41. le naõ coníta
,

porque eífe

&? 102. in L. §hiominusff. de modo de allegaçaõ íerve a

flumin. Avendan. deExequend. onde naõ ha os fundamentos,
hb. 1, cap. 12. n. 6. e por a qui que nefte Reynoha, indepen-

eílà o Concilio Trident. fejf. dentes doPrivilegio,- porque íe

2 j. de Reform.cap.y. em quan- allegamos privilegio, fica mais

to admitte para prova do di- fácil revogarfe , ou haverfe

reito de Padroado à quaíí pof- por revogado, do que o pode
fe de aprezentar por tempo fer, lendo Concórdia, ou con-

immemorial. Mafcard.Concluf. trato reciproco
,
que antes que

J98. Rotta adSeraphtn. hb. 3, fe revogue , fe haõ de ouvir

dec.1017. as partes
;

porque poítoque

Pelo que , como o Papa as Concordias,quando venhaõ

poífa , conforme a direito
,

a eftado, que prejudiquem ao

P bem
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bem íbbrenatural , chegando zaõ , que dá Navarro no cap.

a fer efcandalofas , as pòíía o Novit. 13. de jud. n. 6. que os

Papa quebrar pelo mayor po- Clérigos pelo chaiater Cle-

der Eccleíiaftico, que lhe fí- rical , e por íer o Clencato
cou , que elle naó podia ti- coufa divina

, pelo qual repre-

rar de íi ,
para as poder re- zentaõ a Deos

, por mais íu«

vogar, quando chegaíTem a bida maneira, que os Reys
,

fer efcandalofas , c nocivas ao lhe naõ podem de nenhuma
bem fobrenatural ; toda via maneira eítar fogeitos a elles

nefta revogação tem lugar Covar. pracl. cap, 31. aprtnc.

examinando-íe , fe tem celta- Cened, in colletl. ad Decretum

do a bondade das primeiras 57» Caftilho in fua Poltttcalib.

caufas, ou fe tem faltado dei- 2. cap, 18. n. 17. aos quaes

la, e he neceííario, que os acrefcento Ambrofiv de Dig-

Reys fe ouçaó ordinariamen- mtate Sacerdotalt , ibi: Nihilefi

te , e ouvidos elles, fe deter- in hoc faculo excellentius Sacer-

mine$ e aííim efcuzadamente dotibus. E quadraõ-lhe os no-

nefte Reyno íe allega privi- mes de Chrifto, porque elle

legio, fenaõ Concordias, que chamaífe Salvador, que he o
he o que houve entre os Pre- mefmo que JESUS , como lhe

lados, e os Reys, e o moftra chama SaÕ Matheus cap. 21.

a Ordenação do Itv. i.tit. 1. e Abdias chama aos Sacerdo-

in fine principii. tes Salvadores. Afcendant SaU
Nem obftarà. a ifto , o que vatores in montem Sion : cap. 21.

coftumaõ dizer
,
queaizençaõ Deos chamaífe Sancto, que

dos Clérigos , ainda no eivei, ifto lhe chamaõ os Serafins

:

he de Jure Divino, e aífim Ifayas 6. v. 3. elles Sanemos:

inconceífivel , e im preferi pti- SanBi efttsy quta SanBus fum
vel, de que trazem por efK— Ltvit. 11. e 44. Elle Mon-
càs argumento a Glof.Verb.Dift te por Ifayas 25. c. 7.Praci-

cuti.incap. fi Imperator.96.dift. pitabit in monte ifto, e elles

glof. in cap. Quamquam, de Cen- Montes : Prtparatus mons do-

jib. verbo Divtno m 6. pelo fun- mus Domini in vértice montium

damento do Pfalm. 104. Nolite Ifay. 1. cap. 2. Elle Muro:
tangere &c. & Genefeos cap. Salvatorponeturmeamurus.Ifay.

47. & Matbei 17. ibiiFtlijer* 26. cap. 1. Elles Muros : Muri
go líberi. Ao que ajuda a ra- tui coram oceulis méis. Ifay. 49.

cap.
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cap. 6. Elle Enviado : Luc<e maó comuns Conclufoens S.

4. cap. 43: ldeo rnijpts fum >
Thom. 1. 2. ^.94. tf^. 4. í- 5.

Elles Apoftolos, que quer di- que faõ conhecidas a todos,

zer Enviados. Elle Luz : £ç0 nem íe colhem immediata-

Jum lux, elles Luzes: Vos eft/s mente delles: porque na Ley
lux mundi Mat. 5. ElleChrif- da natureza ninguém pudera

to ungido : elles Chnftos : izentar os Sacerdotes, fenaõ

Nolite tangere Chriftos meos* a Ley humana -> nem também
Pfalm. 104. Elle Deos : elles efta izençaõ he dada pella Ley
Deofes : Vos eftis Dij. Pfalm. Evangélica, porque, como diz

41. E ultimamente o Sacerdo- S.Tbomas 1. 2. q. 108. art. 2.

te nas palavras da Sacra, mo£ nella naófe contem outros pre-

tra, que naõ he outro, que ceitos, fenaõ os naturaes, ou
Deos emquanto diz : hoc moraes íbbrenaturaes

, que

efl emm corpus meum : moítran pertencem aos artigos da fé
>

do que elle , e Deos he a nos quaes naó fe acha efta

meíma coufa. izençaõ : logo naõ ha lugar

,

E com tudo a contraria donde eficazmente fe colha ,

opinião he commum, erece- fer derivada de Direito Divi-

bidiífima, porque os Sacerdo- no
j
por onde tem gravilíimos

tes , e Apoftolos naõ repre- Doutores
,
que he de direito

zentaõ a Chrifto no poder da to humano , como fe colhe

excellencia
, porque era Se- do Cap. Continua 11. q.i.cap.

nhor de tudo, eaílimastem- AtfiClerict.de Judie. cap. £)ua-

poralidades
,
que poííuem, e as liter eod.cap.i.de Foro comp.cap.

cauzas eiveis, que refpeitaõ os fi Judex de Sent. excom. lib. 6.

bens temporaes fícàraõ íogei- Auth. ut Clerici apud próprios §.

tasàsleysfeculares, deq foraõ 1. ex auth. Statuimus Cod. de

tiradas pellas rezervações dos Epijc. &Cleric. Aufr. inrepet.

SummosPontiííces , e Canno- Ciem. i.de off.ordin. Boer.dec.

nes , e pelo privilegio
, que jy.Guil.ind.c.Verb.Uxorem i.n.

para iíío tiveraõ dos Empe- 322. & 410. Laurentius intra

-

radores , do que tudo he effi- Bat. In quibus Judex facul. cog-

caz argumento
,
que efta izen- nofe. de perfon. Sf rebus Clericor.

çaõ naõ a temos de Direito na- n. 10 i.vol.y.traflatuum: Caffan,

tural
,
porque naõ he dos pri- incofuetud.Burgund. Rub.i.%.^

meiros principios
,
que fe cha- verf.S

3

iln
3

agrace Covar.pract.

P ij cap.
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cap. 31. n. 3. Clarus inpraBic. Ecclef. q.6. Comi. 2. Sotto tti 4.

§. fin. q. $6.n. 1. Menchàca d& dift: 2 j. ^. 2. art.i.LedeJm.i,^.

fuccef. Creation. Z^.3. §. iz.hm. q. 20. ar/. 4. ConcL 2. fèf 3. .$#-

17. #. j 1. Tiber. Decian. tom. 1. /0#. 22. q. 67. art. 1. Controv. r.

//^. 4. eap.<). Gregor.m Smtagm. cap. 4. Éavbes ibid. dub. 2. /f/-

Juris i.p.hb. 16. cap. 1. k. 34. £ír/. Ptgius Itb.
f, Ecclefiajlic.

Êf yp.lib. 30. <;#/>. 11. ». 18. Hyerch. cap. 7. a eftes íeguio

Fartn.de Inquif. q.%.n. 1. o Papa Innocencio no cap. 2.

E a(fim naõ a pprovo o que de Mayorit. & Obed. e o Biípo

tem Soares no feu Livro ad- Covar. d. cap. 31.//. 3.

ver-fus Angha errores hb. 4. cap. E daqui vem, que como
8. n. 9. que efta izençaõ in efta izençaõ feja de direito

temporalêm era de Jure Divi- humano, pôde o Papa limi-

vtno : porque efta fua opinião talla , quando lhe parecer,

he ainda contra os melhores e o mefmo poderá o coftume

Theologos , como foy Santo immemorial pelo modo, que

Thomas adRomanos 3. leBion. acima apontey , fazendo que

1. Henriques quodltbet. o. q. 31. em alguns cazos os Clérigos

Almain. in 4. díftmtl. 21. q. i. refpondaõ no fecular. E por

a onde diz
,
que he comum aqui vaõ os noííos coftumes,

dos Pariíienfes , e toda a cla£- e Ordenaçoens , alem de que

fe dos Theologos modernos íobre ellas houve concordias,

fegue o mefmo, como fe vede que fazem o cazo mais fem
Medin. de Rejlitution. q. 15. Vi- duvida.

tloria Rektfion. 1. de potejl,

CONCÓRDIA II.

Feita com EIRey D. Dinis , e os Prelados em Roma.

CAP. VI. ditto livro das Ordenaçoens
de EIRey Dom AfTonço II.

EStando os Prelados fo- foi. 102. verío , aonde eftà

breditos em Roma , re- hum inftromento
,
que tras-

creceraõ duvidas , fobre lado aqui
,
porque já vi duvi-

que de novo fe deraõ onze ar- dar , fe eftes onze artigos fo-

tigos mais, de que conftado raõ confirmados em Roma,
para
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para que de todo ceíle efta dos prezentes ema dittaCor-

duvida. te de Roma : e feus dittos , e

Em nome de Deos Amem. das ias Igrejas feguintes , tam-
Conheçaõ todos os cjue eíle bem por íi , como poios ou-

eftromento virem ,. como tros Prelados , Igrejas , e pef~

tempos ha , antre os Prela- foas do ditto Reyno , e poios

dos do Reyno de Portugal, quaes , o Santo Padre Dom £4i-

e os Reys, que em elfes Rey- culao, Papa \Y\. deu a elles

nos reinarão lobre os artigos, hum poder comprido de fa-

e aggravamentos , que eíles zer avença com o ditto Rey,
Prelados diziaõ, que erao ou com íeus Procuradores por

feitos a elles, e âs Igrejas, e Tas letras, das quaes o the*

às peíToas delias por eiíes or fe fegue.

Reys , em detrimento da li- De huma parte os hon-
berdade da Igreja, gram con- rados VaroensMarthim Pires,

tenda foííe nafcida por aquel- Chantre de Évora , e Joaõ
le, que he attendedor de to- Martins, Cónego de Coirn-

do o perigo , e duraííe eíla- bra para fazer avença com os

contenda, aííim como as par- Prelados avante dittos por

tes diziaõ, que fe defpois fe- procuração, da qual o theor

gue , do tempo do muy graõ defpois fe fegue. Doutra par-

Principe Dom Dinis Rey de te fobre os dittos Capítulos,

Portugal , e do Algarve com que fe avàõ feguem , em tal

graõ perigo , e com graõ dã- maneira, que eífes Procura-

no das almas. Ora de cima fa- dores leudos por my Taba-
zendooRey de paz, quem he liaõ devaõ ditto perdante el-

fazedor de toda a concórdia, les , e cada hum dos dittos

em prezença de mi Tabaliaõ artigos por ordem refponde-

a diante efcrito , e das tefte- raõ , efpecialmente aííim co-

munhas defpois efcritas ,• paz, mo as reíponfoens por elles

e avença foy feita antre os dadas aos artigos moftraõ
,

honrados Padres Dom Frey defpois como fe fegue pro-

Teilo , Arcebifpo de Braga
,

metendo polo nome do da-

Dom Enrique , Biípo de Coim- vàõ ditto Rey ao Arcebifpo,

bra, Dom Frey Bertholameo, e as dittos Bifpos, e de mais

Bifpo de Silves, Dom Joaõ, a mim fobreditto Tabaliaõ;

Bifpo de Lamego, Bifpos to. que demandava, recebia com-
primento
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primento de todos aquelles

,

mantém as Comunidades con-

que pertencia, ou pertencer tra os Bifpos , e contra as

podia, defpois a guardar to- Igrejas em íua maldade, cjue as

das aquellas couzas
,
que as nom paguam.

davàõ dittas refponfoens da- Refponde Martim Pires ,

das contra os artigos, que Chantre de Évora, e Joaõ Mar-
íbm contheudos

,
prometem tins, Cónego de Coimbra,Pro-

ainda
,
que eííe Rey receberá curadores do ditto Rey

, que
aífim , e louvará perdurável- elle deu , e dará dizemas de

mente por íi, e por Teus íuc- paõ , e vinho, e de linho,

ceííores , e guardará , e dará e das outras couzas , de que

em fás letras de íá Bulia pen- coftumaó , e devem, fegundo

dente ao Arcebifpo , e a ca- o coftume da terra , falvando

da hum dos Bifpos de ííe Rey- algumas compoíiçoens, fe as

no, ou aos Vigairos dos Bif- hiha, e quanto ásCõmunida-
pos

,
que prezentes nom fof- des

,
que dem as dizemas , e

fem , e aos Cabidos das Igre- que as nom mantém , nem
jasCathedraes, eaos Vigairos quer manter, que as nom pa-

efpirituaes das Igrejas
,

que guem , e que praz a elle, que

vagaífem , de toda-las couzas, as dem, e que os Bifpos, eou-

e cada huma delias contheu- tros Prelados uzem de fá juf-

das em eíías refponfoens
,
para tiça contra aquelles, que as

çuardallas por íi , e por feos nom quizerem dar.

íucceíiores , aííim como de fufo

ditto he
,
perduravelmente , e Artigo II.

comprillas femcórrompimen-

to, e o theor dos daváõ dit- T Tem ,
que o ditto Rey

tos artigos , e das refponfoens J_ nom folamente defende

a elles dadas tal he. aos Bifpos , e ás peííoas das

Igrejas, que nom comprem
primeiro Artigo he tal, poíTeííbens algumas, pêro nom

fejaõ reguengas, nem foreiras,

ITem , eííe Rey nom quer e mais aquellas quefaõdean-
pagar as dizemas de fuás tigamente compradas ou no*

rendas ,
pêro que fejaÕ de- vãmente por elles , ou por

vidas de direito comum , e feos anteceííores , ou outra-

de privijegio de feu Padre fe mente ganhadas , fazeas to-

mar
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mar por torto, e querem os 1. tt. 18. de quo per DD. in

Prelados , e os dittos Procu- cap. Cum Canja de re judie.&
radores de ElRey ,

que fe guar- in Leg. Fdiusfam. §. Dwi i.ffii

de em eito a ley de feu Avò de Legtb. z. ubi Bari. n.n.&
D. Affonfo ,

que tal he. nos lattus dicimus in noflro libro

Porque poderá a contecer, de Manu Regia cap. 37. fef 67

\

que os Mofteiros , e as Ordens alias 64. Somente noto
,
que

de noííos Reynos tantas pof- efte artigo naõ prohibe outros

feííoens comprarão ,
que fe modos de adquirir Tem preço,

tornariaõ em graó danno do por onde o que o Clérigo ad-

Reyno, e noítb , e por efta quirio de fua herança , ou lhe

razaõ conviria a nos de fazer doaraõ, parece, que poderá

alguma couza tal , porque fazer delleo quequizer
,
pof-

as Igrejas haveriaõ danno, e to que Gama decif 341. diz,

nos perda, e aggravamento: que nem ainda dos bens patri-

fobre efto ávido cõfeiho prou- moniaes pode fazer capella

ve por nòs , e por elles , e pe- para peííoa Eccleíiaftica : con-

lo que hade vir, que nenhu- tra iílo julgamos perante o ^7^
ma peííoa religioza compre fenhor Vifrey Marques de/^V
poíTeííoens em noíío Reyno Alenquer, aííím porque a^JT^-j^
fem nofTo confentimento , fal* Capella era de bens de fua írff7tóJ&+*
vo que as que poííaõ comprar herança,, como porque

, pofto ^^^^i-
para anniverfario , e por outra que tinha andado em Cleri-^^f^ *^-

maneira fem preço fem pena- gos, hoje íe achava em mao s
do ganhar poíieííbens , ou ou- de hum parente leigo

, que <

trás couzas. baila para purgar o vicio
,

Item tolhemos, poder ai- quando o tivera pella Orde-
gum Clérigo comprar poífef- naçaõ d. tt. 18. §. fin.

foens , e fazer delias o que

quizer , e fe algum contra a Artigo III.

quefto for, feja penado em
perder o haver, que a outrem TT Tem, que huma Inquiri

-

der. J^ çaõ a rogo dos Prelados,

NOTA. e grandes defpezas fuás faz

E
fazer geral fobre todos os rou-

Ste artigo contem ama- bos, e rapinas, e quebranta-'

teria da Ordenação lib% mentos de Mofteiros , e dd-
vairados
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vairados tortos, e outras cou-

zas más , feitas a Abbades , e

Priores , e outras peííoas Re-

ligiozas , e aos Reitores das

Igrejas, e outros Religiozos,

e fazea abrir publicamente em

tomaonas,como emmaneirade
compra, e naó pagaó ameta»
de do que vai, e eito contra
Deos, e contra toda a conk
ciência.

Refpondem
, que ElRey

fua Corte, e dar letras, forma, houve muytas coufas das ío-

e maneira porque vieííem áex- bredittas por vontade defeus

cuçaõ as couzas contheudas donnos , e algumas comprou,
na inquirição ,' e defpois todas e fe algumas couías houve
eftas couzas por nenhum di- das íobredittas

, que dedirei-

reito , fenom porquelhe prou- to feja theudo entregar, ou
gue por feu próprio movimen- emmendar

, promettem
, que

to , revoga-íis , eaííimnomhe o ditto Rey o emmendará
,

reóta juftiça. e que coílume he do Reyno
,

Refpondem os dittos Pro- que em certos lugares o dit-

curados , q praza ElRey
,
que to Rey, e Ricos homens íí-

a inquirição và a diante, fc lhaõ viandas, fegundo como
gundo a forma do direito, forem aprazadas, e uzadasde
chamadas as partes , e ouvi- antiguamente em os lugares

das, e que íe correjaó ascou- por almotaçaria , e fe dou-

zas, que forem achadas para tra guiza foi feyto, prome-
tem

, que eífe Rey o fará em-
mendar aos que fe dello quei-

xarem , e de defender, que da-
qui em diante fenaõ faça.

sorreger.

Artigo IV.

ITem ,
que filha a Cléri-

gos , e a Religiozos o paõ,

e fervos , e fervas, mou-
ros , e cavallos , e cavalgadu-

ras , e outras couzas preciofas,

e às vezes feos Ricos homens

Artigo V.

ITem que fe achaõ alguns

thezouros
,
que lhos to-

ma , ainda que fejaõ acha-

e Alcaides, e Coníelheiros , e dos em fuás próprias herda-

familiares tomaõ, e fazem to- des , e que por efte reípeito

mar à íua vontade vacas, os trata mal , e rigorofamente.

porcos, carneiros
,
galinhas, Refpondem, que praz a

e outras couzas de comer , e ElRey
,
que fe guarde em efto

aley,
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a Ley, que feu Padre D. Af- Te em alhea herdade heacha-

fonfb III. eftabeleceo ,
que do , as duas partes haverá o

tal he. fenhor da herdade , e nòs a

Porque coftume antigo era, terça parte. E fe por ventura

que hu quer que foííe achado o que achar Thezouro, o ne-

Thezouro em noíío Reyno, gar, e nom omanifeftar
,
que

todo era noíío ; pêro queren- perca quanto houver dàver.

do fazer graça efpecial a nof-

fos fogeitos , eftabelecemos
,

Artigo VI.

que fe alguém Thezouro em
noíío Reyno achar em feu T Tem, fe alguma peífoaEc-

agre, ou em fua herdade ef- J^ cleíiafticaeftàem Paris,ou

condido, dos Senhores
,
que em outro lugar,ou na Corte de

fenaõ poííafaber ; aquelleque Roma, levando-lhes algum
o achar haja as duas partes, haver de Lisboa, ou de ou-

e nòs a terça; aílímemnoíía tros lugares em mercadorias

herdade, ou em lugar publi- por mar, para fua mantença,

co de alguma herdade , ou ou para comprar livros, ou

Villa , ou nos Recios delias para as outras couzas
,
que

thezouro for achado por qual- lhe faòmifter, ou para pagar

quer , nòs hajamos as duas fuás dividas , e levandolhos

partes delles, e a terça o acha- das fuás rendas pella moeda
dor. da terra

,
que he pequena e

Item que , fe em herdade polia perda do caminho , El-

doutrem for achado, ater- Rey contra coftume, que fem-

ça parte feja noíía , e a terça pre foy com feos anteceílo-

do Senhor em efta maneira, res , lhe faz tomar fianças
,

Pêro que o achador nom de- que tragaó ao Reyno outras

mande, nem procure contra mercadorias, que valhaõou-

vontade do Senhor da herdade tro tanto , de que hajaõ de

naherdadealhea,per algúaar- pagar dizema, e de outra gui-

te dèn cãtaméto, ou per outras za a naõ tirem do Porto, ou

obras dezaguizadas, que em logo lhe faz tomar as dize-

efte cazo, o achador nom de- mas deílas couzas
,
que em-

ve de levar ni migalha: mas barcaò, e querem levar , o que

fe aííim for achado em noíTa nunca foy feito em tempo deí-

herdade , deve todo fer noíío; te Rey ,
que tal dizema foííe

Q^ dada,
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dada, fenaÕ das mercadorias homens refezes. Os Prelados,

que levaó os mercadores. e os Procuradores querem
,

Refpondem ,
que praz a que feguarde o coftume do

ElRey, que ouro
,
prata, ou Reyno, a tanto que leixem os

moeda qualquer, que naõ fe- que lavraõ eífas poííeíToens,

jaõ portuguezes
,
que os tirem ou cazaes romperem eííastef-

os Prelados , e os Clérigos do teiras , e em os cazaes , que
Reyno fem todo embargo de íbm partidos , cada hum rom-
Portagem. Epromettem

,
que pa polia fua parte,

eííe Rey leixarà aflim fazer
,

des aqui em diante , e que aí- Artigo VIII.

fim o guardará. E os Prella-

dos coníentem em eito por "T Tem
,
quando a contece,

amor da paz, e Concórdia. J^ que EIRey vay a algumas
herdades , Villas , ou outros

Artigo VIU. lugares
,
que os dè a famiha,

ou os Ricos homens, ou outros

ITem , fe Cavalleiros , ou Cavalleiros pouzaó às vezes

outros, ou mulheres Fidal- nas cazas dos Biípos , e dos

guas, e filhas dalgo da5 íuas Cónegos das Igrejas Cathedra-

poííeíToens a algum Mofteiro, es, e dos outros Religiozos

ou alguma Igreja emfeuTef- das Igrejas, e as filhaô con-

tamento , ou na poftremaria tra vontade de feos fenhores

de fua Vida, ou lha daõ en- para pouzar em ellas, e para

tre vivos ,
por maneira de folgar em ellas, aflím como

doaçom, ou por outro titulo lhes praz contra a liberdade

qualquer , em remimento de da Igreja, e contra os eftabal-

íuas Almas : eelles dementres, lecimentos de feu Padre , os

que as elles tiveraó, e foraõ quaes naõ cura de fazer guar-

livres e izentos de toda fervi- dar , em ódio dos Relligio-

dom real, ElRey logo, eou- zos.

tros defpois
,
que he dalgre- Refpondem que ElRey de-

ja eífa poííeííaó , tolhelha , e fendeo, e defenderá aos Ri-

esbulha-a de todo o privile- cos homens , e aos outros de

gio da liberdade , e torna-a a fua caza
,
que naõ pouzem em

fugeiçaõ , e fervidaó
,
que uzaõ as cazas dos Biípos , e dos Co-

nas poífeííoens dos villaos, e negos, e dos outros Clérigos,

c da
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e daquefto haõ delie letras, e fe os dittos Clérigos

, por

e nas outras cazas de Reli-

giozos , em que elles naõ

moraõ , nem tem em ellas

íeos bens , a coftumàraõ a

pouzar alguns
,
quando haõ

coita de pouzar ; mayormen-

efto à Sê de Roma appellaõ,

o ditto fobre Juis , deíprezan-

do fuás appellaçoes , dàos por

reveis , e mete em poííeííaõ

dos bens fobredittos os deman-
dadores, e elle ainda aos dit-

te
,
que naõ haõ de coftume tos Clérigos, e peííoas Eccle-

albergues allugados, aííimco- íiafticas conftrange a refpon-

mo os haõ em outra terra; e der,íem nenhuma defferença

fe por ventura nas cazas dos em todo o preito em lua Cor-
dittos Bifpos , e dos Cónegos, te, e dos Juizes leigos.

e Clérigos, alguns contra von-

tade delles pouzarem , elle os

fará deitar fora , e que afíim

o fará guardar daqui emdian-

Refpondem
,
que ElRey

nom deve de chamar, de ci-

tar, nem ainda julgar algum
Clérigo fobre Igrejas, direitos,

te, e fe alguns eftatutos fobre ou couzas Eccleíiafticas , nem
efto pelos Clérigos íom feitos , fobre as poííeííoens delles, mas
praz a ElRey, que fe guardem,
e que encomendara

,
que fe-

jaõ guardados.

I

Artigo IX.

Tem, quando os Prelados,

Cabidos , e Conventos , e

pras-lhe, que em todas eftas

couzas refpondaõ dante feu

Juis Eccleíiaílico ; mas porque

os Reys , donde vem o ditto

Rey, o houveraõ de direito

fempre , e de coftume
,
que

também Clérigos, como lei-

gos, qne lavraõ as poííeííoens

as outras peífoas Ecclefiafticas íifcaes, notórias feudatarias

,

nom querem hir ante o feu fo- ou reguenguas devem refpon-

bre Juis refponder fobre as der , e acoftumàraõ fobre taes

Igrejas , direitos , e couzas Ec- poííeííoens , direitos , e cenfos

clefiaílicas , e o ditto Juiz to- delias em fua Corte , ou dante

mando jurdiçom
,

qual nom outro Juis fegral
,
quer ElRey,

deve, fobre os Clérigos , e em que em eito fe faça, equeef-

as peííoas Ecclefiafticas do dit- to fe guarde também a elle,

to Reyno, quer conhecer, e como aos feos fucceífores: a

julgar os preitos, que perten- quefta refponíaõ louvaõosPre-

cem à Jurdiçom da Igreja, lados, e outorgaõ.

(i ij Arti-
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torto, tanto que taes porta-

Arúgo X. gens fejaõ poftas com razaõ,

aííim como querem os direi-

ITem , de mais impoendo tos , e coftumes louvados , e

novas portagens, e exac os Prelados recebem efto por
çoens

,
quacs nom deve , tam- amor da paz.

bem a Clérigos , como a lei-

gos faz demandar, elevar dos NOTA.
Vaííallos, e lavradores feus

,

e em prejuizo delles , e ^ Sta matéria das porta-

em nome , e em logo de JQ/ gens
,
que fe paga dos

portagem , e a decima par- plauftros, e carros, que paf-

tede toda las coufas,que dodi- faõ pelas portas, e pontes pa-

to ReynotiraÕ, e efto faz con- ra refaíimento das calçadas,

tra direito, e nom temendo heduvidofo, fe comprehende
fentença de excomunhão

,
que os Clérigos

,
porque,pofto que

he pofta pella Igreja de Ro- fejaõ Cidadãos da Republica,

ma , contra aquelles
,
que taes em que moraõ , e por eífa ra-

couzas fazem. zaõ fejaõ obrigados âs couzas,

Refpondem os Procurado- que os mais, como he a lim-

res devenditos que tal fenten- peza das fuás ruas, e fe diga,

ça nom he pofta contra os que neftes cazos podem íer

Príncipes, quà os Príncipes
,

compellidos pelo Juis fecular :

e os Reys de direito , e de Ceppola de Servtt. ruft. th. de

coftume podem poer portages Servtt. vtè q. i6. Mexia de Pa-
em íêos Reynos, e nos luga- ne Concluf. 5.71.70. Avales m cap.

res
,
que virem

,
que convém, 39. Prator. gUfin. n. 2. Bobad.

e que ElRey nom demanda a lib. 2. cap. 18. n. 307. E aííim

decima parte deíío,né daquel- pella mefma razaõ pareça, q
las outras caufas

, q paífaÕ por devem pagar para refafimento

mar, eas outras coufas novamé- das calçadas, que feus plauí-

te poftas
,
que o Povo , e a Cie- tros dezempedraõ , como dif-

refia tinhaõ por aggravamen- kFrancifcus Marcus dectf. Del-

to, removeas ElRey
,
pêro que phmat. 460. n. 16. Parpaha

de direito podem fer poftas. tn L. Placei. n. 106. C. Sacrof.

E porem ElRey uzandodefeu Ecclef.Tomas Gramat. conf. Ct-

direito, nom faz a nenhum vtl% 102. n. 13. que daÕ por ra-

zaõ,



Da furifdiçao Eccle
J

zaõ
,
que efte encargo os liga

pella publica neceííidaJe ex

ratione L. adInflruStonem tilo

tt. Toda via outros dizem, que

nao faõ obrigados , fenaõ

quando forem negoceadores

Senttt Alfonf.Alvres. m Thefaur.

cap. 30. Burfatns Conf. 42. n.

10. E aífim foy importante,

concordarfe com os Reys , e

Prelados efte cazo , de que já

fe tratou no artigo 17. dos 40.

e no fexto íupra, e nosdeEI-

Rey D. Affbnío o V. no ar-

tigo j . tornarão a mover efta

queftaõ , a onde fereípondeo

com efte artigo decimo , de

que fe vè
,
que os Prelados

tornavaõ a repetir o mefmo,
e os Reys lhe refpondiaõ , e

naõ fe pôde dizer, queaquel-

las refpoftas , naõ tem appro-

vaçaõ Appoftolica , e que por

iíío naõ vallem , porque tudo

o que refpondiaõ , era ja a cor-

dado, e fobre dependências,

e duvidas cahiaõ as refpoftas.

Artigo XI.

ITem ,
que demanda os la-

vradores das herdades dos

Clérigos , e dns Igrejas , e dos

leigos, ainda em prejuízo del-

les com coftume antigo
,
par-

te dos fruitos das dittas herda-

des em logo dejugada fem Juf-

laflica , e Temporal, 12$
tiça, e também aos Clérigos,

como aos Leigos, e em prejuí-

zo deíles Clérigos põem leys,

e coftumes novos , e encar-

regos nos fruitos deíías herda-

des em as vendas dascouzas,

que faõ para vender. Refpon-
dem

,
que em efte artigo El-

Rey guardará feu foro, e o que

haõ por carta de aforamento.

NOTA.

SE efte tributo da jugada

obriga aos Clérigos , he
duvidozo , e parece indubitá-

vel
,
que íaõ livres defte tri-

buto
,
porque elles o faõ de

todos os peíloaes , e mixtos

,

qual he a jugada, que fe cha-

ma dos jugos dos animaes
,

com que as poíTeííoens de Ce-
zar fe cultivaõ L.i.C. de Quib*

muner.vel Praftatton. Itb. 10. L.
de Indulg. debit. tn C.Tbeodos. L+
4.6.de Extraord.muner.tn eod.C*

L. $.C.de Eptfcop. Sf Cler. e o

paga a peííoa , e aííim naõ
liga Clérigos, como inclina

Cabed. dec. 64. i.p. n. 7. infin.

& num. 11. falando dos Com-
mendatarios legue-o Valafc.de

Jur. emphit. q.i7.n.7. &" n.16.

explicando a Ord, Itb. 2. #. 33.

§. 25. em que parece difpor

ifto claramente, que os Clé-

rigos de Sacras naõ devem efte

tributo,
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tributo , como explica Valafc. cif. 13. Valafc. q.17. n.7. ç

ali
y
e corrobora- íe pella Orde-

nação lib. 1. tu 11. a onde diz,

que as Igrejas naõ paguem,
poffco que eftejaõ em terras tri-

butarias , e toda via ajugada

he tributo Ord. lib. 1. tt. 18. §.

6. ibi. Noííos reguengos ou

terras jugadeiras,&#.3i.§.23.

ibu Doutros mayores tributos,

q ajugada Cabed. arefi. 11. i.p.

Porem fempre me pare-

ceo o contrario , e que os

Clérigos , ainda de Sacras
,

e Beneficiados devem jugada,

falvo quando o foral lho con-

eo prova efpecialmente a Ord.
L. i.tt. 33. a onde lhe chama
encargo real , Cabed. arefi. 15.

i.p. & arefi. 90. Vala/c. Cnnf.

84. n. 14. aonde trata , íe a

terra íe fizer olival , que
pagará: o que heíuppor,que
a terra he a obrigada , e naõ
a peííoa facit. Ord. diH. tt. 18.

§.6. inclina o mefmo Valafc.

Conf. 166*. n. 21. i.p. e Cabed.

dec. 188. & Arefi. 74. i./>. a

onde palía aos herdeiros a

obrigação da jugada , morto
o Clérigo, Êf efl mamfefiaOr-

ceda , outenhaò efpecial pri- dmatiolib. z,tt. 57. aonde íup-

vilegio
,
porque he encargo põem fer o Clérigo obrigado,

real, que a couza he obriga- fenaõ moftrar privilegio ibi

:

da, e paíía com o mcfmoen- Cavaleiro, ou Clérigo heef-

cargo ao poíluidor Clérigo cuío Ord. dici. tt.
3 3 . § 8

.

pella regra geral da Ord. lib. E a duvida, que podia ha-

4. tt. 3. éf Izb. 1. tt. 1. §. 16. ver attento jure ceíía por efta

Ôf 17. & 18. (Sfít. 11. §. 4. & Concordata, que manda ver

6.&tt. 18. §.6. infin. kaftt.^x. os fora es , e que por elles fe

§. 4. Êf y. Gam. dec. 1 45.& de- veja,fe faõ os Clérigos izentos.

CONCÓRDIA III.

Feita com EIRey D. Dinis.

C A P. VII. pitulos de Concordias feitas cõ
EIRey D. Dinis, e os Prelados,

NO Livro antigo das que naõ andaõ bem compil-
Leys de EIRey D. Af- ladas no livro fegundo de El-

fonfo II. à folhas 49. Rey D. Affonfo V. enoOri-
verf. eftaó incertos outros ca- ginal eftaõ bem ordenados no

lugar
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lugar citado , e nas folhas 106.

dizem aííim. Artigo I.

Saibaõ todos
,
que na era

de mil e trezentos e quarenta /^^\ Primeiro artigo , de

e fete annos, o primeiro dia \^J que fe o Bifpo queixa,

de Agofto,na Cidade de Lis- he efte : diz que manda El~

boa , no Paço do muy alto , e Rey
,
que fe algum Clérigo

muy nobre D. Dinis, pellagra- excommunga em defençaõ de

ça deDeos, Rey de Portugal, feu direito, mandalhe filhar,,

e dos Algarves , emprefença o que ha , contra o feu arti-

de mim Joaó Gonçalves, pu- go II. e manda-o degradar, e

blico Tabaliaõ da ditta Cida- íbbre efto ai fá Carta,

de de Lisboa , e feito o feu Refponde ElRey
, que fe a

nome por fá maõ , e fellado Igreja ha jurifdiçom , e excõ«

dos fellos dos honrrados Pa- munga por feos direitos, guar-

dres T efenhores D. Martinho, dou-o ElRey, e manda guar-

Arcebifpo da Santa Igreja de dar o II. artigo
,
que fobre efto

Braga, e de D. Eftevaõ , Bif- foy feito na Corte, na Con-
po de Coimbra, e dofellode cordia a foi. ih. verf.

D. Ruy Soares , Deaõ de Bra*

ga , e de Évora , e do íello de Artigo II.

Frey. S. Cuftodio , e do fello

de Ruy Paes, Prior de Guima- /^\ Segundo artigo he tal:

raes, edofellode Meftre Joan- v_^ diz,queElRey vay con-

nedasLeys, e do fello de Joaõ tra a liberdade da Igreja, a

Marques , Chantre de Évora, qual deve , e prometeo guar-

e de Francifco Domingues, dar,- nom querendo, que uzem
Cónego da Sè de Lisboa , e das letras do Papa contra os

do Prior de Santa Maria de uzureiros.

Alcáçova de Santarém , e de Reíponde ElRey , que
Arfonço Eanes , Cónego de uzem da letra do Papa, af-

Braga, Abade de Villacova
, fim como he contheudo no

da qual repofta o theor de no 3, artigo.

Vervo a Vervo tal he.

Arth
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e apparece carta
,
porque he

Artigo III. excomungado : que o devem
os Juizes eíquivar, ata que le-

O Terceiro artigo he, que ja afoito,- laivo fe for prova-

fe alguma fentença he do, queappelíou, equefegue

dada pella Igreja, nom quer, fua appellaçaõ.

que a mandem à execução nos

bens dos leigos , contra ofeu NOTA.
artigo 4. que foy feito na Cor-

te, e a declaração
,
que foy Nefte artigo refpondeoEl-

feita fobre o cazo no Porto, Rey muy conforme a direito,

antre ElRey , e os Prelados. porque fe o Prelado excom-
Refponde, que fe guarde mungar de fado , e a onde

o artigo 4. naõ tenha jurifdiçaõ
, pôde El-

Rey por modo de força , e

Artigo IV. conhecimento extraordinário

prover, que o nam evitem na

O Quarto artigo he tal : forma
,
que o difpoem a Or-

que fe algum leigo he den. lib. 1. tt. 9. §. 12. Novar.

excomungado, e lhe dizem, incap.CumConimgat. 1. remeda

que nom deve fer ouvido em e compete contra oJuis,que

Juízo ,
porque he excõmun- excomungou mal , auçaõ de

gado, manda que o nom lei- injuria, ut per Abb. & altos m
xem perende ouvir , contra cap. Sacro de Sent.excomun.^ot

direito , e contra feu arti- que na excommunhaõ
,
que

go ii. põem , fica fendo elle parte

Diz ElRey, que o 21. ar- Cap.VenerabilibusdeSent.exco-

tigo, naõ falia defto nada , e munAib.6. E pode oJuis,que

fe por ventura algum artigo proferir cenfura nulla, ouin-

defto fallar
,
que fe guarde, jufta contra alguma peífoa, fe

Pêro femelha de direito à for delegado Appoftolico , ou

aquelles
,
que ElRey efto man- outro

,
que naquelle cazo naõ

dou ver, que fe o Prelado ex- tenha fuperior no Reyno , fer

comunga algum com direito, demandado pola injuria , e

em aquel cazo , em que he perdas no íecular, na forma

Juis, e como deve , e excó- da Ordenação lib. 2. tt. 1. m
mungado he dedenunciaçaõ,

.

prtnc. polo damno dado no

Rey
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Reyno. Pnfeqtàtur Navar.ubi arde oíexto artigo

,
que foy

fupra tn fin. feito lobre eito na Corte.

Dei nde , naõ baila Ter ex*

Q
Artigo VI.

Ue quer
,
que os Cléri-

gos paguem com os lei-

gos em fazimento das

fintas, e das fontes, e pontes

contra a liberdade da Igreja,

a qual deve prometer a guar-

ra que pendendo a appeliaçaó, dar, aííim como eradittoem

o naõ esbulhem Ord. Ub. 2. tt. feu artigo XI. E outroíi conf-

io. E íe o Juiz , tendo appel- tringe os lavradores das poííef-

comungado , fenaõ for denun-

ciado ,
pella extravagante//^

evittanda Jcandaia de Sentent,

excomunic. Soares , de Cenfur,

difpitt. y.feff. 2.

E ultimamente tendo ap-

pellado , lhe pôde ElRey dar

Tuitiva de appellantes
,

pa«

lado, procede, faz violência,,

à que os Reys podem acudir,

Ceva/los 4./?. q. 1. Nos no trat,

de Manu Regia cap. 2 1 . ? 2 2.

Q
Artigo V.

Ue fe algum Juiz or-

dinario excomunga ai-

loens das Igrejas, edosMof-
teiros

,
que paguem em eito,

como os outros, contra feu ar-

tigo XII.

Reíponde ElRey
, que a

guarda os doze artigos
i

ca

para refazimento dos muros
manda

,
que nom paguem ,

afTim como em eííe artigo he
guns da Villa , ou lhes contheudo.

põem interdição, fofre a Vil- E diz ElRey
,

que por

la,hu fe efto faz, que però aquellas couzas ,• que fom â

defendaõ as vendas aos Cleri- defendimento da terra, e prol

gos , e as agoas , e os fornos, do fenhorio
,
podem fer conf-

nom o querendo eftranhar, trangidos por ElRey a paga-

nem defender à aquelles , que rem , aííim como os outros,

o fazem. e para as outras couzas, que

A efte artigo diz ElRey, fom honeftas ao comum,epro-
que nunca o fez , e que fe foy feitofas , e piadofas, affim co-

feito em feu Senhorio
,
que mo para fazimento de Fontes,

o mandou logo revogar, e e de Carreiras, e de Rios , e de

poer em os que o fizerem
,

outras couzas femelhantes a

emenda; e manda, quefegu- eítas, fom. theudos pagar de di-

R reito;
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reito; mais em efte cazo pa- d/cl. cap. Non minus. Gregor. tn

ra pagarem, devem ferconf- L. ^.tt.ó.part.i.verb. En las

trangidos porfeus Bifpos
,
que calçadas : e outros

,
que cita

nom devem em efto negar juf- Bobad. l/b. z. cap. 18. n. 253. e

tiça ; e aquel que dizem nefte 311.

mefirio
,
queconftringeElRey Com tudo a Concórdia

,

os lavradores das poífeííoens que fe dà neftas oppinioes he,

das Igrejas. que nas obras, que le fazem
Refponde ElRey ,

que a para ornato , c que fomente
guarda hy direito comum , aí- íaó úteis , e naõ preciíamente

fim como he contheudo no neceífarias , naõ íaõ os Cleri-

artigo XII. que foy feito na gos , e Igrejas obrigadas con-

Corte. tribuir : o que naõ fera aííim,

quando íejaõ neceífarias para

NOTA. defenfa comum, como muros,

e fortalezas. L. zo. tt.fin. p.$.

DEfta declaração fe co- Ripa l/b. z.refponf. cap. zo.n.^.

lhe
,
que o entendimen- & refponf. 168. Rebuf. i.tom.tt.

to do artigo doze dos 40. era, de Sentent. provifwnal. art. $.gl.

por que obrigava por feus of- 6. n. 2. Gregor, ind. L. 54. n. 1.

ííciaes apagar os Clérigos, e Av/lesincap.z^.Prator.gl.Den

Igrejas, fazendo-os de igual orden.n.4. §)u<ffada cap. ^.di-

condição, e o que a qui de- verfarum quteftion.n.15 .Duenas

clara notável em favor da regul. 100. Iimit.i6.ph/ es,quos

Igreja, he que neftas exac- citatBobad. lib.z.c.i%.n.$iz. A
çoens , naõ faça a exacçaõ El- qui naõentraÕosEccleííafticos

Rey , ou feos Miniftros , fenaõ pobres Capola deServtt. Rufli-

o Bifpo , e he de advertir, que cor. tt. de Serv/t.viar. q.zj. Que
ainda que o direito Canónico outro fi naó feraõ obrigados

no cap. Non m/nus & cap. Ad contribuir, quando a Villaou

verfus>,de Immunit.Eccleftar.yn- Cidade tenha próprios , d/B.

rece que emmenda o direito cap. Non mmus tbt. Ubi laico-

antigo , como prova a Glof. m rum non fuppetuntfacultates. L.

L. Ad/nfirubl. C. Sacros. Ecclef. Nullus de Curf. publico l/b. 12.

fèf inL. fin.C. Inqu/b. muner. Nataconf.z%o. n. 6. Mexia de

nem/n. l/ceatfe exeufare. l/b. 10.

E

Taxa concluf. j . mói. Gregor.

m

diz Abbad. que he comum ia L. ji. Verbo Pechaf.tt.6. part.

i.Pe-
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i . Petrus Gregor.m Sintagmat. i

.

p.lib. ^.cap.Z.n. 3. Outros a-

crecentaõ
,
que he neceíTaria

authoridade do Papa d/tf. cap.

Adverf. ibi. Romanas Pontifex

conjnlatur. Medm. de Reftit. q.

1 5 . Gigas de Pefion.q.90.Decif.

yPedemont.6%. #.2o.êfn. Gu-

terres. Ub. \.PraB. q.$.num.i.

Todavia a Lcy de partida J4.

diz
,
que baila

,
que o Bifpo

cófinta HipoLin Praft. %.Agre-

dior. n. 63. Guterres ttbifup. n. y.

Carrotius^deLocatione ^.p.de Col-

lect. n. 37. Azeved. in L.w.tt.

3. lib. 1. Recopã. n. 7. Avãesubi

Jupra n.7.

Entra entaõ a duvida, íe

hade compellir, e executar

ElRey , fe osBifpos ? E a qui

ElRey abraçou a comum o-

piniaõ no d. cap. Non mi-

nus
,
que o Bifpo execute , e

reparta. BenediBus Capra Reg.

96. n. 79. Bonaco/fa , Uom.foL
189. n. 6. Nata Conf. 311.». 4.

Porem fe os Bifpos dillatàf-

fem fazer a cõtribuiçaó,e a ne-

ceífidade inftaíTe,e naõ fofreíTe

dillaçaõ , reduzia-fe a couzaà
neceífidade precifa,na qual,co-

mo por modo de defenfaõ
,
po-

deria ElRey tomar a execução,

e fazella
j
porque nos cazos de

neceífidade preciza remittem-

fe os rigores da Ley humana;
porque a neçeíTidade naõ tem

fjeà , e Temporal. 1 3

1

ley permiííiva, nem prohibi-

tiva , nem confultiva, como
diz Guilhelm. in cap. Raynut.

Verb.Uxorem^num. 472. multis

exemplis ornat Cafltllo lib. 1. cap.

18. #. 319.

E quanto aos lavradores

da Igreja , ElRey os pôde com-
pellir, porque faõ fecul ares,

e

aííim procedem as Concordias

do artigo XI. e a outra Con-
córdia.

Artigo VII.

QUe faz ElRey tirar bons
Chriftaos por Mouros,

e por Judeos , das Igre-

jas, nos cazos, em que naò

devem , e fazeos hi guardar,

e meter em ferros, e defen-

de, que lhes nom dem de co-

mer, contra íeu artigo.

Diz ElRey, que guarda o

direito commum , e o III.

artigo , & XIII.
, que foy fei-

to em Corte.

Artigo VIII.

Diz que os Alcaides , e

Meirinhos, e os Juizes

de ElRey prendem os Cléri-

gos fem licença de feos Bif-

pos , nos cazos , em que nom
devem , e nom lhes querem

entregar contra o feo artigo

R ij XV.
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XV. elevaõ delles caftellagé. tameatos, contra direito co-
mum , e contra o feo arti

XXIX.
Refponde ElRey

,
que lhe

praz fobre efto de guardar o
direito comum , fegundo he
contheudonoXXIX.artigo da-i

Corte
,
que foy feyto antre el,

e os Prelados

artigo XI.

QUe fe o Clérigo pede
íegurança,quer ElRey,
que íe obrigue logo,que

refponda perdante el.

Refponde ElRey, que quan-
to he do Clérigo

,
que o faz

chamar , e a outra parte pede,

A eíte artigo diz ElRey ,

que fempre guardou, e guar-

dara o XV. artigo, que fo-

bre efto foy feito em Corte.

Artigo IX.

QUe mete ElRey os Ju-

deos em oíiicios públi-

cos , e leixalhes tra-

zer topetes , como os Chrif-

tãos , e nom quer fofrer
,
que

os conftranjaõ polas dizemas

de fás poíTeíToens contra os

feos artigos XXIII.e XXXVII.
Diz ElRey , que os nom

mete em orficios públicos
,

e que fobre eftas couzas agu-

ardou fempre, e aguardarão que lhe faça emmenda peran-

confelho geral
,
que he Extra, te eífe mefmo Juis ,

per manei-

re» Judieis : Cum fitmmis abfur- ra de reconvençaõ , o Juis lei—

dum: ea outra Decretai
,
que go deve fer Juis , comofepro-

começa: Ex fpeciali do mef- va em hum Capitulo do De-
mo titulo, e aos outros artigos gredo em a terceira cauza

,

XXIII. e XXXVII. queforaõ que eftà no outavo Capitulo

fobre efto poítos na Corte. Cujus in agendo , e na Decretai

Extra
y
de Mutuis petition. cap. i.

Artigo X. fe
5

2. e aííim o nota ali /#-

nocencio, e o Grofador, Extra, de

Diz que nao quer ElRey, Judiais cap. At fi C/erici

que nos feitos dos tef-

tamentos , os leigos fejaõ conf- Artigo XII.

trangidos pola Igreja
, que

paguem, e que entreguem de T^X Iz que ElRey vaycon-
leos bens aquello, que devem j^_y tra a liberdade dalgre-

aos Teftamenteyros dos tef- ja, tomando-lhe as faspoííet

íoens
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foens contra vontade dos Cab- Refponde ElRey
, que

bidos, e dos Priores , e dos aguardou, e aguardará a aven-

Clerigos , e de mais toma, e ça
,
que com os Prelados pòs

uzurpa a jurdiçom da Igreja, em o Porto, e manda, que
conftrangendo os Clérigos e feenqueira logo todo aquello,

as peífoas Ecclefiafticas
,
que que foy comprido defpois da

reípondaõ perante el , as quaes avença lufo ditta , e con-

prometeo aguardar em fua tra a ley fique por DelRey,
Jiverdade, e de mais prome- alTim como he contheudo na
teo

,
que nom tomafe jurdi- convença,

çom da Igreja , nem uzaíle

dela , e defto faz o contrairo artigo XIV.
contra os feos artigos XXIX.
eXXXX. /^\ Ue ElRey fofre, que os

Refponde ElRey, que ne- \^J ofliciaes de fá caza, e

nhuma deitas couzas nom fez, ^S* os outros
, que nom

fe nom em aquelles cazos
,
que fom de fà caza,que poufem nas

mãda o direito, aílím como he cazas dos Bifpos , e das peífoas

contheudo em os artigos,q fo- Ecclefiafticas , e dos Cónegos,

raõ poítos íobreefto na Corte §. e dos outros Clérigos, contra

XXXVIII.XXXIX. eXXXX. fá vontade , e contra a tal

liverdade da Igreja, e contra

Artigo XIII. o feo artigo dos dittos onze.

Refponde ElRey
,
que feQUe ElRey nom taõ fo- aguarde o artigo

, que fobre

lamente defende ao Bif- eito he feyto na Corte,

po , e às peífoas Eccle-

fiafticas, que nom comprem Artigo XV.
poífeííoens nenhumas, mas o

que peor he , tomalhes , e faz- f^X Ue quer ElRey, que fe

lhes tomar aquellas
,
que de K^J algum tem alguma poí-

longo tempo tem compradas, ^^ felíbm da Igreja , ou
ou que agora novamente com- de Mofteiro, ou de Clérigo,

praõ , contra o feo artigo II. ou de alguma peíioaEccíefiaf-

dos onze
, que defpois foraõ tica , e lhe fazem demanda

tirados : contra a Ley de feo fobre ella , que refponda pe-

Avò,a qual prometeo guardar, rante a juftiça fegral , e nom
pelo
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pelo Juiz da Igreja, equehe
em juizo contra os feos artigos Artigo XVII.

XXXV. e IX. dos dittos onze.

Refponde ElRey, que nom y^\ Ue ElRey quer,6j os Cle-

conftrangeo, nem conítrange, \^9 rigos paguem dizema
fe nom comohe contheudono ^^* do paõ , e do vinho,

XXXV. artigo , e no IX. dos que tragem por mar para feo

onze apartados. comer , e beber , e que pa-

guem outro íim dizema de al-

Artigo XVI. gumas couzas , fe as por mar
levarem para fà neceííidade

,

QUe quer, que os Cie* ou para aquello, que lhes com-
rigos, que íom cazados prir contra o feo artigo,

com mulheres virgens, Refponde EIRey, que he

huma vez, e nom mais, que direito , ecoftume de pagarem
peitem com leigos, erefpon- dizema, falvo de haver amoe-

daõ perante el em todolos dado no VI. artigo dos onze, e

cazos, falvo no crime, o que no X. dos dittos onze.

he contra direito, e contra a

liverdade da Igreja, e contra Artigo XVIII.

o coftume do Bifpado de Lis-

boa. y^V Ue ElRey faz levar ju-

Refponde ElRey
,
que em \^) ga^a dos lavradores,

todos os cazos hejuis, falvo "^^ que lavraõ as poífeí-

em dous
,
que faõ contheudos foens , e os herdamentos das

em a Decretai de Bonifácio Igrejas , e dos Mofteiros, e dos

VIII. feo acuzarem de crime, Religiozos contra feo artigo,

para lhe hi darem alguma pen- Diz ElRey
, que fe guarde

na, efe o demandarem de cri- o artigo XI. dos onze apar-

me, que faça corregimento em tados , em que diz,que fe guar-

haver , e manda
,
que efta De- de o foro , ou carta , íe a haõ.

cretal
,
que fez Bonifácio

,
que

a guardem Cap. i . de Clerk, con- Artigo XIX.
jug, lib. 6.

Ç\ Ue quando algum foy

V^Mouro , ou Judeo, e fe

torna Chriftaõ, e alguns cha-

marem
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marem Mouros, ou Cam , ou ta renda, e que a renda lhe

Judeo , fe a quel que, he do nom dà o lei^o, que el deve

eítado,quer corrigimento
,
que a fer Juis , ou os íeos Vigai-

el deve fer feu Juis , ou Teus ros , e conhecer deite feito.

Juizes fegraes. Refponde ElRey
,
que em

Refponde ElRey
,
que nef- quanto o rendeiro eítiver na

te cazo a jurdiçom he fegral, poííeíiom daquello
, que ar-

que o faça correger , e que rendou da Igreja, e o Clérigo

leve delapenna fegundo feo quer demandar polia renda,

coítume. que o demande polo Juis da
Igreja, mas íeojaleixou, co-

Arúgo XX. mo devia, e fica polia renda,
ou parte delia, como divida,QUe fe algum Clérigo deveo chamar perante Juis lei-

fe queixa do leigo, que go
,
que he Juis deito,

diz
,
que o ferio , e pe-

de corregimento ao Bifpo , ou Artigo XXII.

a feos Vigairos,devem elles fer

juizes deite artigo. f~\ Ue fe algum leigo diz

Refponde ElRey
, que fe V^ algumas palavras deza-

o Clérigo ferido demanda cor- guifadas a algum Clérigo, e

regimento de leigo , deman- o Clérigo quer demandar
deo perante o Juis leigo, efe emenda ao leigo daquellas pa-

o leigo he publicamente ex- lavras, perante oBifpo, queel
comungado , e denunciado deve fer Juis, ou feos Vigai-

por excomungado , e faz que- ros, e nom ElRey.

relia do leigo perante feoBif- Diz ElRey, que a juítiça

po
,
que he excomungado

,
fegral deve fer Juis deito , e

entom o leigo deve pedir o ab- nom a Igreja , ca nò ha direi-

folvimento aoBiípo
>ecorreja- to nemhum

,
que fobre eito

o perante el. diga o contrario.

A qual refpoíta afíim da-

Arúgo XXI. da, eleuda, e pubricada pe-

rante os fobredittos Arcebi£-

QUefe algumas poífeíí5 es po, eBifpo,- Domingos Mar-
da Igreja arrendaõ , ou tins , Procurador de ElRey,

alugaõ a algum leigo por cer- pedio aos fobreditos Arcebif-
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po , e Bifpo , e peííoas, que eftromento em três folhas de

viííem a ditta repofta
,

que pergaminho, com minha maõ
o ditto noííb fenhor ElRey própria efcrevi antre juntura

dava, e fe reípondia certo, e

convinhavel , e com direito

dos artigos, que foraõ dados

polo ditto Biípo , e Cabbido,

e do que lhes femelhaífem,

que lhe fizeííe dar por mim

meodantre folha, e folha,

fignal pugi, em teftemoino de
verdade, que tal he. Tefte-
moyas

, que prezentes foraõ,

Ruy Nunes Apariço , Eíle-

vo Eíleves, Martim Botelho,

Tabaliaõ hum eftrumento Vafco Matheus , Lourence
das dittascouzas, em como El- Annes Tabaliaõ.

Rey refpondia às dittas que-

rellas
,
que lhe foram dadas, C" porque ElRey ,e os Prelados

em que cada hum fó fobeícreva nejlas refpojlas fazem men-

com fás mãos , e fizeíle poer çaõ da Concórdia do Porto , me
em eíle eftromento da repo£ cancey em defcobrãa , e diz af-

ta, por ferem mais certos, osfej

feos fel los.

Entom o ditto Arcebifpo,

e peííoas refponderom, e diííe-

ron
,
que tinhaõ

,
que o ditto

Senhor ElRey refpondeo bem,
e fegundo o direito , e fegun-

fim.

D Dinis por Graça de

. Deos Rey de Portugal e

dos Algarves. A quantos efta

Carta virem , faço faber
,
que

como os honrrados D. Vi-
do os artigos, que antre os Pre- cente , Biípo de Porto

, Joan-

lados , e ElRey foraõ feitos na ne , Bifpo da Guarda , D. Joaõ

Corte de Roma , e avença, que Biípo de Lamego, D. Egas,
foy feita no Porto antre os Bifpo de Vizeu vieífem a mi,

Prelados, e el. Das quaes cou- e me diííeííem alguns aggra-

zas o ditto Domingos Martins, vamentos
,
que fazia em os

Procurador de noílo Senhor meos Reynos a elles , e aos

ElRey
,
pedio a mim ditto Ta- Clérigos , e às outras peííoas

baliaõ
,
que lhe deííe hum ef- Ecclefiafticas, pedindo-mepor

tromento. Eeufobreditto Ta- mercê
,
que os fízeífe cor-

baliaõ , a petição do dito Pro- reger, como fofTe direito. E
curador do ditto Senhor El- eu , havido Confelho íobre

Rey, e por mandado do dit- efto , tive por bem de os cor-

to Arcebifpo, e peííoas, eíle reger em efta maneirada faber.

Arit-
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ra fi , ou para Clérigo fegral,

como elles , ou para leigo , eArtigo I.

MAndo, que nom cha-

mem à minha Corte

nenhum Bifpo , nenhuma pef-

foa da Igreja , nem para os

Juizes leigos , mas outorgo,

cjue refpondaõ perante feojuis,

íalvo fobre as minhas herda-

des foreiras , reguengas , ou

de que a mi façaõ feu foro , ou

tributo em qualquer manei-

ra quer, q deve refponder pe-

la minha Corte,ou pelo leigal,

como he contheúdo em hum
artigo , em que nos avimos

em a Corte de Roma.

Artigo II.

OUtroíi mando aos ío-

brejuizes , e aos Juizes ,

leigos
, que nom conheçaó

das demandas , nem dos fei-

tos Eccleíiaílicos.

Artigo III.

ITem mando a todos-lcs

Tabaliaes de meos Rey-
nos, que façaõ cartas de ven-

das , e de compras
,
que os

Clérigos fegraes quizerem co-

prar para íi , e jurem eíles

Clérigos ante fobre os Santos

Evangelhos ,
que compraò pa-

nom para outrem ; e mando,
que fe defpois for achado

, que
fez com engano, que as com*
praraõ para outrem , fenom
como fuzo dittohe, qneper-
caõ os herdamentos , aquel-

les
,

para que foraõ com-
prados.

Artigo IV.

OUtroíí mando, q o ven-

dedor jure fobre os San-

tos Evangelhos, que nomfa-
be,que o Clérigo compça para

outrem , fenom para íi , ou
para outro Clérigo fegral , co-

mo íi , ou para leigo , e fe

defpois for achado
, que o fa-

bia
,
perca o preço, que lhe

deííem pelo herdamento , e

nom façaõ as cartas em outra

maneira.

Artigo V.

ITem mando
,

que eíTes

Tabaliaes nom façaõ car-

tas em nenhuma maneira de

compras de herdamentos a

Frades, nem a nenhuma caza

de Reíigiam , nem a outra pef-

foa
,
que queira comprar para

elles por engano, perofequi-

zeílem comprar paraanniver-

S larios
3
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farios , venhaõ a mi fobre eito

para íe nom fazer hi engano. Artigo IX.

Artigo VI.

ITem outorgo
,
que fobre

feito de dizemas nom man-
terey os reveis , aííim como
contheudo he em o artigo

,

em que nos aviemos em a

Corte de Roma.

Arúgo VII.

ITem outorgo , e mando ,

que aquelles que eftaõ , ou

eftiver.em em eftudo , ou fo-

rem para a Cort^ de Roma,
tirem de meo Reynoouro, e

prata fem dizema , como he

contheudo no artigo
,
que nos

aviemos na Corte de Roma.

Arúgo VIII.

ITem dos herdamentos
,

que demandavaõ
,
que os

houveíTem honrados, aííim

como os haviaó honrados a-

quelles, que os houveraõdos

Mofteiros, e das Igrejas. Ou-
torgo, e mando, que íe guar-

de hi o coítume dos meos
Reynos, aííim como he con-

theudo em hum artigo
, que

nos aviemos em a Corte de

Roma.

OUtroíi mando
,
que ca-

da hum poíía romper
em las teíleiras , como he con-
theudo em eííe artigo.

Artigo X.

ITem mando, e defendo,
que aquelles, que fe aco-
lherem ás Igrejas, que os

nom rirem ende, fàlvo como
he ditto. E por eftas coufas

nom virem em duvida, man-
do-lhes eu dar efta carta fel-

lada de meu fello. Dada em
o Porto, vinte etres dias de

Agoíto. ElRey o mandou. Mar-
tim Pires a fez. Era de mil e

trezentos,e vinte e outo annos.

Eítà na Torre no li-

vro de pergaminho das Leys
de EiRey D. AfFonço o II. foi.

joj.

C A P. VIII.

Das Concordias de ElRey D.
Pedro.

Afiado aflírn o tempo de

ElRey D. Dinis , e o

de D. AfFonço IV. No
de ElRey D. Pedro fe torna-

rão a refolver as matérias de

jurildi-
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jurifdiçaó , e em Elvas ouve dades da Santa Igreja fejaÕ gu-

outra Concórdia coiii elle , e ardadas, como devem , e íobre

os Prelados nas Cortes, que a quellascouzas, q faõ contheu-

li celebrou, aondereprezen- das no ditto artigo, mãdamos,

tàraõ feos aggravos , e ElRey q fe guarde fobreello pela gui-

lhes refpondeo em declaração za,q íépreuzaraõ athè a mor-

do que tinha com elles em tedeElRey noík>Padre,qDeos

Roma concordado; fendo jun- perdoe e deípois athè agora,

tos o Arcebiípo de Braga , e

os Bifpos , e outros Prelados,

Priores , e Abades do Reyno:

era de mil e trezentos e fecen-

ta annos. Que eftaõ no livro

fegundo das Leys de ElRey

D. Afíbnço V. foi. 40.

artigo I.

Artigo II.

QUe os conílrangem
,

que vaõ guardar os por-

cos do mar, easVillas, eaos

Clérigos cafidos
,
que vaõ em

hoftes, eemgalòs, fendo em
tempo de ElRey feo Padre

defezo por fua carta.

PRimeiramente dizem os Refponde ElRey
,
que os

dittos Arcebifpo, eBií- Clérigos cazados
,
que eraÕ de

pos , e outros Prelados , e Cie- fuajurifdiçaõ , íirvaõ como os

rigos de noíía terra
,
que os leigos , eaos outros Clérigos fe

noííos Corregedores, Juizes, lhe guarde , o que o direito

manda, e for aguizado.

NOTA.

SEndo a guerra declarada,

e havendo neceílidade ur-

e Oíficiaesconftragiaõ os Clé-

rigos , e peííoas das Igrejas , e

os lavradores de fuás herda-

des, que pagar1 em com os lei-

gos em talhas, fintas , cizas

para refazimento dos muros,

e para outras couzas , o que gente, faõ os Clérigos obri-

era contra a liberdade da Igre- gados ainda peííoalmente af-

ja , e concra a Ley de ElRey fiftir nas portas da Cidade, e

D. AfTonço , noíío Vifavò , e nos muros ,• e he obrigado o
contra o artigo jurado

,
que Biípo aos compellir. C. Con-

ha entre nòs, e a Igreja. veritor. 21. g\8. Hoftienf.incap.

Refpondemos,noíTa võtade i.de Immun. Eccle/l Credor, m
foy,e he, q os direitos, e liber- L. j 2. Verb. Vaffalks, & Verb.

S ij Del
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Del Obifpo tt. 6. pari. i . E af-

íim íe entende o Cap. Repre-

henfibãe 28. q.%. & £'#/?. Cipria-

nus 23. ^. 3. Bobada, lib. 4. &*&
2.«. 19. 6^ //^.2. fdp. l8.tf.3OO.

Aos de menores pôde juis lei-

go compellir para apagar in-

cêndios, e acudir a arruidos.

Ord. liv. 1. th. 1 . §.4. 1 2 . &feq.

Artigo III.

f~\ Ue os obrigaó ,
que pa-

V^ guem com os leigos em
as íobredittas couzas

,
por ra-

zão dos bens ,
que as peífoas

Eccleíiafticas haviaõ dos bens

Artigo IV.

f~\ Ue as íuas Juíliças por
V^fi, prendiaõ, e manda-
vaõ tirar por Chriítaos , e

mouros , e judeos aquelles

,

que fe colhiaõ âs Igrejas em
os cazos

,
que por direito Ca-

nónico deviaõ ler defezos por
ellas , e os faziaõ guardar den-

tro em ellas , lançando-lhes

prizoenSjtolhendo-lhe o man -

timento
,
por tal que fe fahiaõ:

o que he contra direito, e ar-

tigo jurado.

Refponde
,
que aquello

,

patrimoniaes , nom fendo eíTes que he ditto no ditto artigo,

tributários , nem reguengos , fe aííim fe fez , a elle nom
o que era contra direito, e li-

berdade da Igreja.

Refponde
,
que he direito,

e aguizado
,
que os Clérigos

de íeos bens patrimoniaes, e

as Igrejas de fuás herdades pa-

guem com os leigos nos proes

prougue, nem praz, e manda
que íe nom faça.

Artigo Va

í^\ Ue prendiaõ os Clérigos,

V^naõ havendo feo man-
comunaes dos lugares , hu dado , nem dos Vigairos pa-

eífes bens eftiverem , mayor- ra o poderem fazer, nem os

mente em cazo de neceííida- achando nos malefícios , e

de
;

pois deífes proes comu- que os naõ queriaó entregar,

naes todos uzaõ , e fe apro- nem aelles, nem aos feos Vi-

veitaõ còmunalmentej e uzem gairos
,
quando-lhes da fuapar-

com elles fobre ello , como teeraõ pedidos,oqueeracõtra

fempre uzàraõ. direito,e cõtra o artigo jurado

que ha entre EIRey , e a Igre-

ja ; e o que ainda era peor,

os metia a tormento , e degra-

davaó-
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vao-nos, e lhes faziaó outros niífo muita delonga, egranr

muitos dezaguifados. des defpezas. /
Refponde ,

que fe taes Reíponde, que lhe Íeja5

Clérigos noíías juíliças acha- dados os treslados por man*
rem em malefícios, os pren- dado das fuás juíliças , aflim

daó , íendo requeridos pelos das inquiriçoens , como das

Bifpos , ou feos Vigairos , e querellas
,
que deífes Clérigos

entreguem-lhos logo , como houver
,

para fe delles fazei

o direito manda , e naõ lhe direito, ejuíliça , eiílo no que

dem tormento , nem os de- toca a elles, e nom a outras

gradem. peflbas.

Artigo VI.

QUe os Clérigos eraõ pre-

zos por Tuas juíliças , e

fendo mandados entregar ,

nppellaõ as partes para elle

polia juíliça, e os fazem eílar

na prizaõ , e que os nom fol-

taõ fem pagar carcerages.

Reíponde, que querendo

fazer graça à Clereíia , man-
da ,

que fem appellaçaó , e fem
mais delonga , fejaõ entre-

gues , e que quanto às carce-

rages , fe faça , o que fempre

fe coílumou.

Artigo VII.

QUe quando alguns Cie-

rigos fe livravaõ perante

feos Vigairos , fe mandavaõ
pedir às íuas juíliças as que-

rellas, e denunciaçoens, lhas

nom queriaó mandar , e havia

Artigo VIII.

QUe as fuás juíliças fa-

ziaõ hir perante íi os

feitos dos teílamentos nos ca-

zos
,
que pertencem á Igreja,

contra o artigo jurado antre

elle , e a Clerefia , e contra

huma carta de ElRey D. Dinis,

que manda, qne nom conhe-

ça das demandas , e outros fei-

tos Ecclefiaílicos.

Refponde
,
que cà neílo

foy acordado , como fe deve

fazer, e que fe guarde , como
por feo padre foy acordado»

Artigo IX.

aUe quando elle , e os

IrFantes feos filhos vi-

nhaó â alguns lugares , osfeus

oíEciaes , e os de fua caza pou-

zavaõ nas Igrejas , e em fuás

cazas, e moradas, e dos Có-

negos,
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negos , e de outros Clérigos, gedores, para que os naÔ hou*
que he contra o artigo jura- veílem por excomungados, o
do , e contra a carta de El- que era contra direito.

Rey D. Dinis, feo Avô , ede Refponde
,

que os feos

ElRey D. Affònço , feo Pa- Corregedores , e Ofíiciaes dem
dre. íobre efto cartas direitas , co~

Refponde
,
que querendo- mo fempre fe coftumou de íe*

lhe fazer graça , manda, que rem dadas,

ninguém pouze nas cazas de

fuás moradas contra fuás von- Artigo XII.

tades , fem feo efpecial man-
dado. Ç\ Ue quando chega a al-

V^guns lugares , hu fom
Artigo X. Beneficiados, e em que ha feos

. r- celeiros , tomaõ delles o paõ,
/^\ Ue os Ricos homens

,
e vinho, elle , e os IfTantes

,

V^Cavalleiros , e Donas e outros poderozos , havendo
pouzavaó em íuas cazas , e nos lugares em abondança.

lhe tomavaõ roupas, e palhas Refponde
, que íe neífes

contra íuas vontades , o que lugares houver mantimentos

era contra direito, e contra neceífarioSjfe lhe nom tomem,
as cartas ,

que tinhaõ de feo o que hu elles houverem mif-

Padre, e feos Avôs. ter, fegundo as peííoas, que:

Refponde
,
que moftrem tiverem, eeftoveraô os Offi-

a carta , e folgara de lhe fa- ciaes de ElRey , e as outras

zer mercê , e que o mais fe juftiças de modo, que fe faça

faça pella guiza
,
que hora fem engano,

mandou nas Cortes.de Elvas

nos artigos geraes. Artigo XIII.

Artigo XI. Ç\ Ue as juftiças fegraes

^^ prendem os Clérigos por

Ç~\ Ue quando punha5 em querellas dadas perante elles,

V^ alguns feitos, fentenças pellas quaes eftaõ perante el-

de Excomunhão em algumas les a direito com lua carta de

pefloas
,
que elles ganhavaõ fegurança , e que moftrando-

cartas íuas, e de feos Corre- as às dietas fuás juftiças , lhas

nom
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nom guardavaõ , ata-que nom mo delias faõ livres por feos

moftravaõ carta fua, ou de feos juizes.

Corregedores.

Relponde ,
que os íeos

Corregedores cumpraõ , e gu-

ardem as cartas de legurança

aos Clérigos
,
que forem da

jurifdiçaõ da Igreja, e lhe man-
daremos dar noíías cartas ,

Artigo XV.

OUtroíí, que elles haõ,

e os feos Cabidos , e

outra Clerefia haviaõ coutos,

e lufares , em que haõ fuás

para que lhe fejaõ guardadas jurifdiçoens , das quaes eftaõ

as de feos Prelados. de poííe de tempo immemo-
rial, e de que as fuás juíliças

Artigo XIV. os conítrangem , a que ref-

pondaõ por as dittas couzas

aUe as noíTas juftiças nom perante fua Corte, o que he

querem guardar as car- contra direito, e contra o ar-

tas íuas , e de feos Vigairos tigo acordado , e jurado em
de fentenças definitivas, que Corte de Roma , e contra a

os Clérigos tem delles
,

por- carta deElRey D. Dinis, feo

que foraõ livres daquelleser- Avó, porque mandava
,
que

ros
,
porque foraõ acuzados. nom refpondeífem , fenom pe-

E o que peor era, que poílo rante feos Juizes, falvo fe fo-

que moftraíiem as fentenças rem reguengos tributários, ou

aos dittos Corregedores , ou feudatarios.

àquelles
,
porque haviaõ de Refponde

,
que digaõ os

paífar taes cartas em noíía lugares, em que haõ taes jur-

corte nom lhas qneriaõguar- diçoens, e que vera as cartas,

dar , ata-que nom vieffcm as e lhe fará mercê,

inquirições, e proceíTos,que fo-

bre taes feitos foraõ ordenados. Artigo XVI.
Refponde, que asfuasjuf-

tiças guardem as fentenças em /^\ Ue as fuás juíliças , e

cazodemortes,oudeferimétos \^J almotaceis fazem ref-

muy graves, guardado o que ^^ ponder os Clérigos pe-

ditto he no artigo antes deíle,- rante íi contra fua vontade,

e que lhe guardem fuás fenten- pellas caufas dalmotaçaria , e

ças, que moítrarem , de co- o que pior he, os penhòraõ

pellas
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pellas coimas , e degradamnos

às vezes , o que he contra di- Artigo XVIII.

reito , entrando, em fuás ca-

zas por força. y^^V Ue lhe fazem outro

Refponde, que fempre foy \^J defaguizado
,
que lhe

coftume , refponderem os Cie- ^^- nom querem dar as

rigos pella almotaçaria peran- noífas juftiças obreiros, e

te os almotaceis
j
que íeguar- menefteriaes , mancebos , e

mancebas , e outras pefloas,

que os fervem , aííim como
faziam aos leigos , e fe lhos

de o coftume.

Artigo XVII.

Q Ue muitas vezes acon-

davaõ era tarde, e defpois de

todos , e o mefmo faziaõ nas

tece, que os leigos in- viandas , e carnes.

Refponde
,
que lhe dem

fervidores, e mancebos guan-
do lhe forem neceílarios.

Artigo XIX.

QUe mandavaõ levar a

vender feo paõ , e feo

vinho , e outras cou

juriaõ aos Clérigos , e

eííes Clérigos
,

queriaõ de-

mandar emenda , e corregi-

imento da injuria
, que lhes

aífim era feita perante as nof-

fas juftiças , e os nom queriaõ

receber ás demandas , falvo

fe lhes primeiramente deíTem

fiadores leigos , os quaes eífes

Clérigos nom podiaõ haver zas para feo mantimento, de

muitas vezes , e pofto que hum lugar para outro , naõ
queriaõ jurar as querellas, effas regatando, e que lhes filhavaõ

juftiças nom o recebiaõ, co- portagens, paííagens , e coi-

mo faziaõ aos leigos. tumagens deífas couzas , e o
Refponde, que fe guarde mefmo lhe faziaõ em os pa-

a Ley de ElRey D. ArTonço, nos, e couzas, que compra*

feo Padre
,
por fe tolherem vaó

,
que era contra direito e

malícias , e muito damno, que liberdade da Igreja,

os da noíía terra recebiaõ , fe Refponde, que como íem-

íe em outra guiza fizeífe. pre fe coftumava , aílim fe

faça.

Arti-
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Artigo XX.

QUe os feus Meirinhos fí-

lhavaó as armas aos

feus,q as nom tomem a

alguns Clérigos, a que elles daõ

licença
,
que as tragaõ.

Refponde
,
que as noíTas

juftiças lhenomtolhaò as ar-

mas a nenhum Meirinho , e

nenhum cacereiro de algum

Prelado, falvo fe os acharem

fazendo com cilas mal
j
e os

Prelados nom devem mandar,

que os Clérigos tragaõ armas,

pois lhe he defezo por di-

reito.

Artigo XXI.

QUeeílando alguns Clé-

rigos prezos nas fuás

prizoens , as fuás juf-

tiças os tiravaõ , e levavaõ

para as feculares , e os mata-

vaò , e lhe davaõ outras pen-

nas.

Refponde, que manda, e

defende
,
que fenom faça da-

qui em diante,- e eííes Prela-

dos façaó direito , e juíliça
,

pela guiza, que fomtheudos.

Artigo XXII.

QUe aos Efcrivaes fecu-

kres lhe defendeo, que
nom fizeflem eftro-

mentos de compra de herda-

des , e poííeííoens
,

que os

Clérigos fegraesqueriao fazer

para íi , ou para outros Clé-

rigos fegraes , o que he con-

tra direito, e contra o artigo

jurado dantre elle , e a Igre-

ja, e contra huma carta de

ElRey D. Dinis, feo Avò.
Refponde, que os Taba-

liães guardem a Ley de El-

Rey D. Dinis , feo Avò , em
que defendeo taes compras.

Artigo XXIII.

QUe os feus Tabaliaes

nom querem fazer aos

Clérigos eftromentos

de appellações , e doutras

couzas, que continhaõ jura-

mento , ou de boa fé , o qual

juramento he mandado em
direito, que fe faça nas appel-

lações, e em outros cazos be-

neficiaes,e femelhaveis a eftes,

o q era contradireito,pela qual

razaõ perdiaõ feo direito , e

lhe nom recebiaõ as appella-

ções.

Refponde , que os Taba-
T liaes
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liaes façaõ eílromentos das trás pouzadas , naõ pouzem
appella^ões dos Clérigos em neílas.

razaõ de feos benefícios, ou

outros cazos efpirituaes , e em Artigo XXVI.

QUe os Fidalgos lhe fí-

lhaõ fuás Azemelas
,

quando as mandavaõ
a alguns lugares, e a: traziaõ

coníígo longo tempo.

Refponde
, que os Fidal-

gos lhas nom tomem , &c.

outros cazos grandes , o que

ditto he em o artigo antes

deíle.

Artigo XXIV.

QUe as fuás juíliças nom
queriaõ guardar excei-

çaõ de excomunhão
,

quando era poíla em juizo, e

nom queriaõ guardar o direito

Canónico
,
que era mais razão

de o guardarem ,
que as fete

partidas feitas por ElRey de que fe diziaõ naturaes deífes

Caftella , ao qual Reyno ode Moíleiros , fe a poderavaõ da
Portugal nom era fogeito. poííe, e guarda dos dittos Moí-

Reíponde,queasnoííasjuf- teiros , e Igrejas , como de

ticas guardem eíías excepções, bens delles
,
ganhando fobre

quando perante elles forem efto ás vezes cartas das noflas

poílas, como o direito man- juíliças, o que he contra Deos,

da. e contra direito , e em graõ
prejuizo da Igreja , e dano
dos Moíleiros.

Reíponde, que elle ouvira

as partes , e fará
,
que fenom

façaõ defaguifados.

Q
Artigo XXVII.

Ue vagando os Moílei-

ros , e Igrejas, alguns,

Artigo XXV.

/^\ Ue os Fidalgos
,
que íe

V^ agazalhaõ nos Moíleiros,

nom guardaõ a tauxa das igua-

rias
,
que fe lhe haõ de dar,

e levaõ mais gente confígo,

da que he ordenada.

Refponde
,
que fe guarde

Artigo XXVIII.

Ue alguns em defprazi-

mento da fanta Fè , e

o degredo em razaõ das tau- em grande perigo de fuás al-

xaçoens, e que achando ou- mas, andavaõ excomungados
com

o.
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com os participantes, enom
curavaõ de íahir das dittas

excomunhões , e as noflas

juftiças nom os querem pren-

der , nem efquivar , nem le-

var delles as penas , a faber

de cada nove dias feííenta Tol-

dos , e que ante participavaÕ

com elles , também em juizo,

como fora delle , o que he

Artigo XXX.

Q Ue EIRey nom toma-
va as petiçoens das par-

tes, como faziaõ feos

paííados , e lhe davao logo

breve deipacho, o que agora
nom heaííim , &c.

Reíponde, que cada hum
contra direito, equemoílra- dè fuás petições , e nos pe-

vaó
,
que nom Tom bons Chrif- çaõ , hu quer! que nòs for-

tãos. mos , fem embargo , e fem
Refponde,mandamos, que outro receio , &c.

os excomungados fejaõefqui-

vados , e prezos , e levem dei- Artigo XXXI.
les as penas , como por nòs

he ordenado. /^X Ue faziaõ audiências

\3 nas Igrejas , e adros,

Artigo XXIX. ^^*» e o que peor he
, que

em dias fantos , e excõmun-QUe geralmente defen- gando-os por iíTo , deziaó pa-

demos
,
que nenhum lavras foltas , e de deíprezo,

avogaífe , nem pro- que a excomunhão nom brita

curaííe , nem deíTe confelho o oíío , e que o vinho nom
em efeondido, o queeracon- amarga ao excomungado- e

tra direito, e coufa que nom outrofi hindo às matinas, os

podia fer , aver cada hum efpreitavaõ , e lhes tomavaõ
de procurar íeos feitos por as armas , ou hindo denoyte

peííoa, mayormente Prelado, confeííar , ou dar alguns Sa-

Cabido , Convento , e Cleri- cramentos , e iíío meímo aos.

gos
,
que devem fervir feos Be- feos homens, que os guarda-

neficios. vaõ.

Refponde, que cada hum Refponde, que as noíías

coníelhe, e ajude, e faça feos juftiças uzem em efta rezaõ

procuradores, como antes de com direito, em modo, que

noífa defeza podiaõ fazer. naõ eftorvera o Officio Divi-

T ij no

,
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no , e íe os Clérigos lhe nom annos , e que nos primeiros

fizerem fem razaõ , eíías juf- dous morreo o ditto fenhor

ticas lhe nom fa^aõ nenhum Rey , e que defpois de íua

defaguifado , como nom de- morte íe nom eftendeo mais a

vem : ao que dizem em razaõ

das armas, mandamos
,
que

fe guarde , o que por nòs he

mandado , e o que em efta

razaõ he ditto ante defto , no

XX. artigo.

Artigo XXXII.

graça, que o Papa lhe fizera
;

e que muitos Beneficiados lhe

pagáraõ dizemas dos dittos

dous annos feguintes , e outros

os obrigavaõ
,
que pagaílem,

e niíío recebiaõ agravo , e

que mandaíle
,
que nom pa-

gaílem

.

Refponde, mandamos,queQUe ElRey tinha man- os noflos Corregedores
, e juf-

dado ,
que ninguém tiças vejaõ as cartas fuás, que

publicaíle letras do Pa- os Prehdos, e Clérigos hou-

pa fem feo mandado
,

pela verem delle, e as cumprirão,

qual razaõ o Papa eftava ag- como nellas fe contem , fe-

gravado dos Prelados, tendo, nom, que nòslho eítranhare-

que polo feo azo fe embarga- mos , &c.

váõ , e embargaõ fuás letras,

que fenom publiquem , como C A P. IX.
deviaõ, o que fe fazia em to-

do-los outros Reynos , e pe- Das Concordias de ElRey £).

diaõ-nos por mercê, quequi-

zeífemos revogar a ditta Or-

denação.

Refponde, que nos moílrem

eíías letras , e vellas-hemos , e

madaremos
,
que fe publiquem

pella guifa
,
que devem.

JoaÕ o primeiro,

NOTA

D Efpois das Concordias
de ElRey D. Pedro naÕ
achey noticia,que hou-

veííe outras , fenaõ em tem-

Artlgo XXXIII. po de ElRey D. Joaõ o pri-

meiro, em Santarém,- pofto

OUe o Papa entregara as que nefte meyo fedeterminá-

dizemas a ElRey D. Af- raó algumas duvidas nasCor-

fonço, feo Padre por quatro tes
, que fe fizeraõ, de que

trata-
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tratarey em lugar apartado: íeguinte ás folhas 36. e diz o

Titulo delles aííim.

77 Stes Capítulos
, que fe fe-

guem
,
foraõ concordadospe-

rante EIRey D. JoaÕ , e o If-

feguindo pois a ordem das

Concordias, em tempo de El-

Rey D. Joaõ tornarão os Pre-

lados a controverter matérias

de Jurildiçaõ lobre o enten-

dimento, e cumprimento dos fante Duarte , feo filho , e todos

artigos de El Rey D. Dinis, que os Prelados de Portugal , e os

cada hum tratava entender a

feo modo j e ultimamente na

era de mil e quatro centos e

vinte e fete , em Santarém fe

propuzèraõ muitos aggravos,

a que ElRey fatisfez , epofto

que deites artigos, naó aíTig-

nàraõ os Prelados os últimos

onze , com tudo ficàraò de

acordo , que le guardaífem , e

mandarão defiftir da caufa,

que jâ pendia em Roma fo-

Procuradores de alguns
\
Prela-

dos , e Cabidos

Artigo I.

Sobre os Hereges.

p Rimeiro capitulo he
,

que dizem
,
que toma

conhecimento , e jurdiçoni

dos Hereges
,
julgando , e defv

cernindo fobre a Santa Fè , fe

bre os mefmos artigos , como erraÕ em ella , de que perten-

fe relata no ditto livro 2. de ce o conhecimento à Igreja,

ElRey D. ArTonço V. foi. 5-2. íe hehereíia : porquedaSan-
a onde diz , ferem ofíerecidos ta Fè naõ pertence o conhe-

no Moíleiro de S. Domingos cer a outrem,

a trinta de Agofto do ditto Refponde ElRey
, que el

anno ; e pofto que alli eítaõ tal conhecimento nom tomou,

confuzamente metidos eft.es e que lhe praz de os Prelados

artigos , e nos de ElRey D. haverem conhecimento delo,

Joaõ o primeiro de Santarém, fegundo manda a Santa Igreja

que eítaõ folhas deíaíete , naõ Pêro íe algú Chriílaó leigo re-

faz mençaõ deites onze, que negaííe da Fè,efe tornar Mou-
naõ foraõ afTignados, reduíi- ro, ouElche, e affim for pro-

dos a melhor ordem os achey vado, ElRey tomara conhe-

em hum livro de pergaminho cimento do tal, comoeír.e,e

da Relação, que he o primei- o penara fegundo direito, por

ro a onde vaõ pella ordem que a Igreja nom ha porque,

ja
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ja a qui conhecer, fe erra na va efta Ordenação , e naõ ef-

Fj , ou nom j e aííim fe deve tar recebida , fegue Barbofa

fazer por direito , e por as inh.Titta a n. 5 4.jf.folut\ ma-
Ordenaçoens antigas. trimon. ElRey D. Sebaftiaó re-

vogou efta Orden.Liv. j.th.r.

NOTA. $-fin- em Almeirim a 17. de

Janeiro de i)7ô*. para as par-

D Efta Concórdia fahio a tes da índia fomente
,

para

Ordenação Livro j.tt.i. efTeito dos Apoftatas fe reme-

%.fin. e tem contra fi muitos terem ao Santo Officio, que-

principios, que efte crime he rendoreconciliaríecoma Igre-

meramenteEccleíiaftico, ra/>, ja, e efte Alvará foy conrir-

Ut Inquifitionis §. Ptohihemus de mado em 1 9. de Abril de 1 596*

h<eret. in 6. e pofto que feja

apoftaíia , efta he huma ef- Artigo II.

pecie de herefia, e huma qua-

lidade
,
que acrefcenta o de- X Tem , aoíegundo artigo,

li<Sto
,
que íe contem debaixo _£ em que dizem

,
que íe ai-

do mefmo nome , como debai- gum Judeu , ou Infiel fe tornar

xo de feo género. Caflr.lib.i. Chriftaõ , e defpois apofta-

Adverfus harefes Itb, 1. cap.y. tando , fe torna â íua ceita,

De htreticor. punition. cap. 7. e he accuzado pella Igreja
,

Pelaes de Maiorat. p. i.q. i.n. a Juftiça fecular defende
, que

6-$.& e/l text.in cap.contra Chri- nom conheça eífa Juftiça Ec-

flianosdehseret.inó. aondediz, cleííaftica do ditto malefício,

que os Apoftatas fejaõ cafti- que he appoftaíia Ecclefíafti-

gados , como os hereges
,
que ca

,
que tange a Fè , fobre

he fogeitalos ao mefmo %.Pro- a qual fe tal reverío , ou Ap-
hihemus. E pofto que Navar. no poftata fe quer reconciliar à

cap. Novitnotab. 6. queria de- Igreja , deve fer recebido a

fender efta ordenação , toda fazer penitencia : dos quaes

via diz Romano, que eftaley actos de Jurdiçom he chave

naõ he praxi recepta fingul. da Igreja ,• a Juftiça fecular

680. Cordubain%. fi Mater. n. fenom pôde intrometer , nem
i%.Rebuf.wtraff.De Exception. dar a penitencia, que em tal

n, 211. trás Sayro Clavis Regia cazo he mifter: e íe a juftiça

Itb. o. cap. 15. n.zó. que repro- delles conhece, e os nom quer

entre-
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entregar , as Juftiças lecula- herefia o reíolve Guterres íib%

res os tomaô de fuás prizões. 2. Pratfica cap. 1. n. 16. Por

A eito refponde ElRey
,

que eíta Lcy procede, quan-

que elle he Juis em tal cazo, do , nem de fado , nem de

efempre feailim coftumou cm jure fe duvida da herefia, fe-

tempo dos Reys antigos , fe- naõ refultando huma notorie-

gundo fe contem em huma dade de fado permanente, em
Ley de ElRey D. AfFonço a que eftà ; e aííim efta penna
foi. 61. e ainda por direito temporal, que ElRey lhe per-

aííim he : ca fe doutra gui- tende dar pela fua parte , na5

ia foííe , os Prelados íe vin- oífende os Cânones, antes os

gariaõ dos Judeos , edosMou- ajuda. Porem pofto que por

ros , e os fariaÕ feos fervos
,

eftes fundamentos parece fuC-

mais que do ditto Senhor, e tentavel efta Concórdia , ten-

fe tal cazo for
,
quefejaÕtor- do approvaçaõ do Papa, que

nados à Fè , hi fica aos Pre- o podia fazer
, quando foííe

lados de lhe darem fuaspeni- necelTario , toda via naõ vejo,

tencias efpirituaes , e por tal que fe pratique , e aííim he

penitencia nom fe tolhe, po- maisfeguro, quefemprea pie-

rem de lhe dar ElRey a pen- dade , e religião vença
,
prin-

na temporal, como fe faz nos cipalmente concorrendo em
outros cazos. toda a parte a mefma razaõ,

que fe attendeo para os Efta-

N O T A. dos da índia como adverti-

mos ao I.

ESta Concórdia com El-

Rey , e os Prelados fobre Artigo III.

coftume longamente uzado

no Reyno
,
que eftà approva- Sobre os Ornamentos.

vado no ultimo artigo dos

XXXX. de Roma
,

parecia T Tem , ao que dizem no
titulo baftante

,
para efta Ju- J^ III. artigo, quedosorna-

risdiçaõ pertencer a ElRey, mentos Ecclefiafticos , a fa-

porque a ley civil
, que dá ber : Cálices, Patenas, Ben-

penna ao crime Ecclefiaftico tos fagrados , e Imagens de

vai
,

porque ajuda a penna prata, e de ouro, que alguns

Canónica; eefpecialmentena leigos tem por qualquer guí-

za „
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za
,
que feja , e os Clérigos

demandaõ taes leigos perante NOTA.
a Juftiça Eccleliailica por rei-

vindicaçom ou por auçom de ^V Efta Concórdia fahio a

furto, ou de esbulho, quali- jL/ Ordenarão Liv.z.tt.i.

ficando íua auçom, a faber, §. 10. Efta Ordenação fe hade

que faõ ornamentos , Cálices, entender em revindicaçaõ íim-

e Cruzes, porque fe moftra, plex , e entaõ procede íingu-

que a difpoííçaõ , e dominio larmente em ambos os mem-
íeja da Igreja , e aíTim lhe bros

,
que põem de couzas fa-

pertence o conhecimento, co- gradas, e naõ fagradas
,
que

mo de couía íua ; defende a nas primeiras bafta revindica-

Juftiça fecular ao Juis Eccle- las a Igreja
,
porque ineft /a*

íiaítico, que nom conheça do crtlegtum in retenúone rei fa-

tal feito. era e fò toca aoEcclefiaftico

A eito refponde ElRey
, a caufa ex Innoc. incap.Cum fit

que naquelles cazos, em que generale de foro comf. E aíTlm

for feita alguma demanda a ne neceífario
, que aquella

alguma pefloa leiga por ai- qualidade de Sagrada , e que

guns Cálices, veftimentas, ou já fervio à Igreja fe prove

algumas outras couzas , as primeiro , como fundamen-
quaes foífem jà portas em fe- to do Juizo ,

quando naõ di-

nhorio da Igreja , ou peíloa gamos
,
que bafta, que fe al-

Eccleíiaftica, que de tal de- legue, ex his qua Barbof. inL.

manda nom conheçaô os Jui- Siquis ex alieno n. 147. Porem
zes feculares , bem que efte nas que naõ faõ fagradas , e fò

cazo fenom entenda em Cru- faó applicadas ao Culto Di-

zes , e Caíliçaes, eTribulos, vino com bençaõ
,
pelo qual

eNavetas, e Imagens, e outros ficaõ fora do comercio , ex

ornamétos,quenomfomfagra- Ordm. L.z.tt.i^.& lib.i.tt.6$ m

dos,cà em eftes cazos,quando a §.63. Quando naõ confte
,

peífoa leiga he demandada, que faõ da Igreja, ou eftive-

haõ de refponder perante o raõ em feo poder
,
porque t

Juis íecular. Pêro le a parte parte o confefle , ha o leigo

confeííar, que he da Igreja, de fer demandado emfeojui-

conheça o Juis Ecclefiaftico. zo, quando lhes revindicarem,

por que faõ couzas, que hum
leigo
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leigo pode fazer para feouzo,

como he humaCruz, e ainda /Irtigo IV.

hum Cálix , antes de conía-

grado
,
pode eítar em poder Sobre a Immumdade.

de ourives , ou de hum íeo

herdeiro, e o meímo na Vef- T Tem ao que dizem, que
timenta. X acoutando-fe algú â Igre-

Porem fe a Igreja quizer ja por gouvir dalmmunidade
provar antes de tudo, que a delia, a Juíliça íecular indif-

Cruz efteve em feo poder
,
pa- tincte os tira delia por fua

rece que naõ exclue efta Ley, authoridade , e os leva â fua

que fe admitta a Igreja à efta cadea , frangendo a dittalm-

prova, para que provando-o, munidade , e comettendo fa-

va a cauza ao Eccleíiaftico, crilegio, porque os nom devaõ

e o mefmo fera
,
quando a tirar à falvo em certos cazos.

couzafeja notória , cxreg.cap. Refponde ElRey
,
queelle

ult. deCohab.Cler. E fe neftas ordenou efto em fe fazer em
mefmas couzas

,
que naõ (aó alguns cazos, e graves male-

fagradas , a Igreja puferqua- ficios
,
quando aconteciaõ , e

lidade de furto , ou de força, nom em geral por muitas lidi-

que fe lhe faz -> porque nefte mas razoes , que a ello o mo-
Reyno compete o interdito veraõ , asquaes elle queren-

pelas couzas moveis, pel la Or- viar dizer ao Papa, e deter-

den. lib. i.tt. i. §. i. então eífa minar com elle eito, emanda
qualidade de força pofta no que fe guarde a Immunidade
libello faz ,que a cauza vá ao da Igreja nos cazos, em que

Eccleíiaítico pella Orden. hb. i. íe de direito devem guardar,

tt. i. §. 5. e pella doutrina de e que eftè todo , como eftava,

Innocenc. m ditto cap. Cum fit ante que elle efto todo orde-

Qener. de Foro competem. Por- naífe.

que entaõ palia a reivindica-

ção a facrilegio. Barbof.mdiB. NOTA.
L. Sí quis n. 147. Bobad. hb. 2.

cap. 1 8. #. 161. Mart. de Jurif- T_T E de prezumir, que efta

dicf. i.p. cap, 30. n. 14. Pofto ordem do modo, que

éj a parte negue Barb. ubtfupra fe havia de averiguar a Jm-
Menoch. conf.io^^.n.i^Jnfin. munidade, veio a ElRey D.1

V Joaõ,
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que delia devia ia- Pares ff. de Re judie, cap.fin.

de Re judie, toda via fenaõ re-

cebe aqui pelo favor publi-

co, e prevalece a opinião do
que julga, que naõval alm-
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Joaõ , e

hir a que deo na Orden. L.i.

tt. j. §• 7. e 8. fobre a qual ha

hu aífento no livro ultimo da

Relação foi. 113. à cerca do § 4.

para o Corregedor do Crime da munidade. Remigtusn. %.verf.

Corte conhecer das duvidas per Seeunda declaraúo.

íi,enaõem Relação,quando o E ainda que tendo íidofe-

Juis,eVigairo diícordaõ.Neíra cular , e Eccleíiaftico no co-

rnateria, que os Reys tiravaõ nhecimento da Immunidade,

os prezos das Igrejas por for- deparecia o terceiro havia

fèr Eccleíiaftico, por fer par-

te mais digna, e mais nobre
a Eccleíiaftica ex Felmm cap.

1. de Praferipúon. num. 6. toda
via EIRey nas matérias de fua

JurifdiçaÕ he o Juis , Jufta Or-

din. Itb. 2. tt. 1. §. ij. e pella

Concórdia.

Artigo V.

Sobre o mefmo.

ITem ,
que aprizoa os pre-

zos nas Igrejas, e os guar-

juis fecular, o que nefte Rey- daõ com armas, violando a

no vay mais piamente, co- Immunidade, que manda
,
que

nhecendo ambos , e quando os guardem atà quarenta paf-

naõ confertaõ , fe elege arbitro fos , fe for Igreja Cathedral

,

pella doutrina de Bart. in L. e fe for mea , atà trinta.

In Offerendis C.de appelat.Re- Refponde
, que tem refpofta

migiusd.n. 5. E ainda que nef- no artigo acima,

fe cazo
,
quando diferepaó,

parecia
,
que a fentença dada

pelo reo prevalecia pella re-

gra da ley Duo judices L. Inter

Arú-

ça , e os cercavaõ , e guarda-

vaõ , houve queixa no artigo

XIII. dos XXXX. e he rece-

bida opinião, que efte conhe-

cimento pertence a ambos os

Juizes Secular, e Eccleíiaftico,

porque fe trata do prejuízo de

ambas as jurifdiçóes,como teve

Bellug. rub. n. %.Sedqma #.28.

e Remlgio de Immunitate Eccle*

fiaft. q. 2. num. 5. pofto que

Bobadilha tratando o cazo no

lib.z.cap.i^. àn. 96. fuppoem,

que o conhecimento
,

para
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rem , tomem-fe outros dous

por eíla forma , ata que hu-

mas vozes excedaõ ás outras,

e onde le os mais acordarem,
que eíla fentença íe publique,

I
Tem ,

que tomava conhe- e dè â execuçom , Tem outra

cimento dos padroados , appellaçom nem alçada. E
amovendo os confirmados, e dos matrimónios, diz ElRey,

que aííím toma conhecimen- que nom tomou conhecimen-

to dos feitos matrimoniaes , to delles.

mandando, que vivaõ de con-

fumo-os, os que fom apartados

pella Igreja.

Refponde ElRey
, que

nom embargando ,
que atà-

agora eftiveíle em poíle , e §.7. de que acima tratey na
coftume de conhecer dos fei- Concórdia.

tos dos Padroados, que acha,

que faõ íeus por os regiftos, Artigo VII.

e livros antigos , e por íe con-

formar à boa igualdade, lhe Sobre os Abbades moflrarem 0$

D
NOTA.

Efta Concórdia fahio a

Ordenação lib. 2. tt. 1.

pras
,
que fe contenda for an-

tre ElRey, e os Prelados, ou

cada hum delles fobre os Pa-

drados , dizendo
,

que he

feo , e a el pertence , e o

Prelado diz
,

que pertence

a elle , ou à fua Igreja
,
que

'Títulos.

ITem que todo-los Abba-
des, e Beneficiados mos-

trem os títulos , e letras de

feus Benefícios , e fe lhe le-

varão quarenta reis a cada

em tal cazo fe efcolhaõ pelas hum , dos regiftos.

partes dous Juis alvidros , Cie- A eito refponde ElRey,
rigos

,
que fejaõ mais fem fuf- que elo mandou fazer por mof-

peita, que puderem haver em trarem íeus titulos,por elleha-

todo o Reyno , ea eftes come- ver informaçom , cuja apre-

ta o Prelado o feito
,
que o zentaçom as Igrejas foraõ

determinem finalmente, fem confirmadas, e quaes fom de

haver hi appellaçaõ, e alça- fua aprezentaçom , e aííim

da , e fe eftes dous difcorda- moftra, que foy feyto em tem-

V ij po



f

I 5 6 Monomachia fobre as Conordias

po de EIRey D. Dinis , e de peffoas
,
que tratavaõ mal as

ElRey D. Áífonfo , e que fe peífoas leigas , e de fua jurif-

lhe alguns levarão dinheiro diçom , aftim elles , como íeus

do regifto , manda ,
que lho anteceíTores punhaó em taes

tornem aquelles, que o leva- penas embargo , e agora por

raó
,
que el nom mandou,que íe tirarem taes embargos

,
pras

lho levaííem. aos Prelados, que ainda, que
elles uzaííem de os dar, ele-

Arúgo VIII. var
,
que daqui emdiante os

nom dem a nenhum , e que

Sobre os facrilegiosS fejaõ para a fabrica da Igreja,

e porque as penas do direito

ITem, ao que dizem, que faõ grandes
,
que elles as li-

lhes defende ,
que nom mitem , fegundo as peííbas e

conheçaõ de facrilegios
,
quã- os malefícios dando adelles

do alguns leigos ferem os Cie- penas de dinheiro, e outras;

rigos , ou tiraõ algum da Igre- íe forem pobres outra peniten-

ja, e frangem a Immunidade cia, queleja faudavel para fua

delia, e fom demandados por alma.

facrilegos perante o Juis Ec-

clefiaftico, a que pertence o NOTA.
conhecimento , e defende ,

que naò levem as penas dei- T^\ Aqui fahio a Ordena-

les. \^J çao líb.i. tt.y. § 3. e

Reíponde ElRey
,
que lhe he couza muy praticada , e

defende ,
que nom conheçaõ cada dia fe duvida , fe baila

os Prelados dos facrilegios, a qualidade do facrilegio pofta

mas porque elles punhaõ pen- contra o leigo, para quefeja

na de ouro, e prata em muy obrigado acudir ao JuizoEc-

graõ foma , e por muy peque- clefiaftico, e pofto que regu-

nos feitos , a qual pena de larmente a qualidade do fa-

ouro , ou prata nom fe uza crilegio baile
, para fundar

levar por a Igreja de Roma, aquelle juizo contra leigos,

nem em Itália , e em outras pela doutrina de Innocencio

partes , fegundo diz a Grofa recebida no Cap. Cum fit ge~

de hum degredo. E os Prela- nerale de foro comp. Covar. lib.

dos davaõ eíías penas a taes 1. Variar, cap. 4. n. 2. Rodoa-

nus
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mm de Rebus Ecclef. q.7%.cap.%. criado de hum Biípo, o cjual

procedeíle contra o Meirinho^

citando-o com qualidades de
lacrilegio

, porque o tal cria-

do era Clérigo de Menores
,

ou Beneficiado, naõ bailara,

que contra elle fe exprima a

qualidade do facriiegio, por-

que o Meirinho concidera-fe

com dous refpeitos , como Pe-

dro, e como Miniítro publi-

Caldas Pereyr.ad.L. $ curafore

verbo linplorandum n. 32. Soares

de Primai. Ub. 4. cap. 14. n. 15.

Barbo/, in Leg. Si quis ex aliena

ti. 147. Com tudo naõ bailara

eíla qualidade, ou femelhan-

te
,
quando confiar

,
que íe

põem em fraude da juriídiçaõ

Real
,
porque neíte cazo perde

a qualidade a força, e elide-

fe a prefumpçaõ ,
que tinha co , ao qual no que faz, lhe

por íi,pela contraria de íer aííiífce o direito, e aífim deíla

fraudulenta, como em ferne- prefumpçaõ
,
que tem por íi

lhante cazo da excepção ca- Chi prafentia
y
de Renuntiatione*

lumnioza refolve Mafcard.Con- elide a contraria , fenaõ quan-

cl. 689. ad med. Bobad. lib. 2.

cap. 18. n. 3
16. como aquelle,

que arfecta , e procura
,
que

o citem, para que poffa re-

convir aparte, pella doutrina

do fe provaííe
,
que fez excef-

fo na prizaõ
, porque iífo he

feo, e naõ publico, e naõ ha-

vendo efte exceífo , e delicio,

pelo qunl fe fez do foro Ec-

deFelin. mcap. AtfiClerici de cleíiaftico, naõ cometteo fa-

Judie. pofl. n. 10. verf. fallit crilegio em executar , oquefe
tamen; pungit Angel. in §. Idem

Juris y
extra de exception. Valafc.

Conf 161. n. 3. Farm. q.%. n.

10 1. GL verb. Stfcularnn cap.

lhe mandou
,
porque nao pos

mãosinjuriozas , fenaõ juftas,

naõ por fuaauthoridade, co-

mo Pedro , fenaõ com autho-

Relatum de Jur.patron. §hiam ridade publica, naõ prendeo

commendat Abbas in cap. Di- com violência , mas deteve

leBi de arbitm , e fe colhe
,

com cauza, como mero exe-

do que trás Cabed. nadec. 174. cutor de feos íuperiores ex

m fin. Gail ob/erv. 31. lib. 1. Glof. m cap. Cumnon ab homme
n. 4. Donde fe a conte ceííe, de judie. Verb. Deprehcnfos^Lu-

que da Coroa, verbi gratia

,

cas de Pen. in L. 2. C. de Na-
em execução de alguma fen- vib. excuj. lib. n. Abbas&'ali/

tença fua , ou da Meza do mcap. Ut fama de Sentent ex-

Paço, fe mandaííe prender hu cõmun. Garcia De nobilit. glof.

9-
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o.#. $6.Bobad. líb.i.cap.i%.n % Refponde EiRey
, que

96. ///. N, Donde hindo o Mei- quaato aos Cleri gos de O rdens

rinho citado ao Ecclefiaílico, menores , íolteiros , e cazados,

a oxide he obrigado acompa- em efta terra ha muitos, que

recer, havendo vifta de como fe chamaõ Clérigos de Ordens
procedem contra elle , fenaõ menores , e amoftraõ tantas

lhe imputaõ na prizao excef- cartas falfas , e outros
,
que

íb
,
que fizeíTe, tratando mal pofto que em algum tempo

ao prezo
,
pôde , e develo' fbíTem taes Clérigos cazados,

go aggravar para a Coroa

,

e aos tempos dos malefícios

,

cuja jurisdição por eftes me- e da prizaõ , e nom andaó

ios fe perturba na forma da em habito e tonfura, ou íom
Orden. Itb* 2. tt. 1. §. 14. por- cazados com molheres corru-

que ainda que efta noíía Or- tas , em tal guiza
,
que nom

denaçaõ faça o cazo da ex- íom certos Clérigos
,
pela qual

comunhão privativamente do rezaõ quando aííim Íom pre«

foro da Igreja , íaõ de nottar zos , e os a parte acuza , ou

as palavras , de que uzaiA7

^ fuajuftiça,ellelhemãdaprimei-

cazo em que fe nella wcorreo. ramente conhecer de feo titu-

Eja aílim fe aííentou nas Cor- tulo , fe o alegaõ , efe as par-

tes de Leiria Cap. 1. que ef- tes contrarias querem provar,

tas citaçoens eraò em fraude as cartas íerem faldas, ou que

da jurisdição. elles faõ Bígamos, ouquean-
daõ fora do habito,ou tonfura,

Artigo IX. fendo cazados com mulheres

virges , e elle manda às fuás

Sobre os Clérigos de menores. jufticas
, que conheçaõ defto,

e fe achaõ, que he Clérigo , o

ITem , ao que dizem, que mandaõ logo entregar, e re-

toma conhecimento dos metter ao feo juis Eccieíiafti-

Clerigos cazados, efolteiros, co j e fe as outras partes o

que fom prezos por alguns contrario provaÕ , fazem del-

maleficios, e manda
,
que os les direito, e de outra guiza,

nom entreguem àjuftiçom Ec- nom procedem no principal,

cleíiaítica, de cujo foro, eju- nem atromento , nem a pc-

risdiçom fom , ata-que contra na, e por efta guiza fe guar-

elles feja pofto pela juftiça, e dou fempre em tempos dos

appellado. Rcys,
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Reys
,
que ante elle foraõ , e nhuma condição, porem co-

no feo , e eito he conforme a mo hoje lhe eíteja dado debai-

dereico comum. xo de muitas condicoens, de

que trata o Concil. Sejf. 23.

NOTA. cap. 6. aííim os Íolutos , co-

mo conjugados devem provar

DEíta Concórdia fahio as condicoens diante o fecular,

a Ordenação lib. 2. tt. perante o qual fe tem porfe-

1. §. 27. E ja íobre eíla ma- culares, em quanto naõmof-
teria ha hum Acórdão muy traõ o contrario

,
porque a

antigo nos livros da Relação elle lhe toca ver fe a jurisdi-

do Porto
,

que aífim o dif- çaõ he íua Barbof.ubtjupran.

põem , e manda guardar , e 34. GW0 dec. 138. n. i.Rupe-

ja deita matéria fe queixarão lan.ltb. 4. wttt.for.cap.6. C/a-

os Prelados no artigo XIV. rusditl.^.fin.quafl.^.n.i^

dos XXXX. Belluga , Rolanâo , e outros que

E aííim hoje nefte Reyno cita Vaf.aleg. 10. mprmcip. E
o Juízo fecular he competen- fe confirma com evidencia por

te para conhecer deftaremif- hum Breve de Leam X. que

faõ fem embargo do Cap. fi ha nefta Coroa, em que naó
Judexdefentent.excÕmumc.hb. fó aos de menores íolutos ,

6. que trata da propriedade e conjugados, fe lhe limita o

do Clericato , e naõ do pof- privilegio com as condições

fefForio delle
,
que he puro do Sagrado Concilio , mas

facto Barthol. m L. QuotiesC. ainda com mais condicoens,

De judie. Abb.ind.cap.StJu- fenaõ forem facinorozos , e

dexn. 10. Gam, defacram.pra- duas vezes remetidos , e ainda

jiand.q.y n. lô.Clarm %.fin, aos de menores com Benefi-

q. 36. n. 14. Peres ad L. 10. tt. cio, fe limita o mefmo privi-

1. lib. 3. Ordm. explicat Barbo/, legio
,
que naõ gozem delle,

m L. Titia
ff. folut matrim. an. quando naõ tiverem havido o

30. Porque ainda que antiga- Benefício hum anno antes do

mente pudeííe ter duvida , fe delito
,
porque trataõ de fer

efte conhecimento pertencia remettidos , e diz o Breve,

fó ao Eccleíiaftico, era quan- que ElRey o veja, examine,

do aos de menores competia e lhe encarrega Tua concien-

o privilegio Clerical fem ne- cia, que hefupor claramente,

que
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que fua Santidade eftà certo, que naõ guardou as condições

do que nefte Reyno fe uza , e do Concilio , e em tudo jfto le

íabe, pelo Juizo fecular fe ha involve conhecimento de fa-

de fazer efta remiííaõ ao foro cto , e ainda que fe in volva

Eccleíiaftico. algum conhecimento de di-

reito , fempre fe entende fer

Artigo X. em quanto vay ordenado ao

facto , e delle fe denomina.

Sobre os mefmos Clérigos de me-

nores* Artigo XI.

ITem ,
que quando aífim Sobre Leys geraes,

faõprezos, naõ lhes crcm

as cartas
,

que moítra5 , e A O que dizem aosArti*

fazem-lhes outras perguntas, ±\. gos XI. XII. XIII. XIV.
e fe a ellas bem nom refpon- e XV. que fez Ordenaçoens

dem, julgaõ-nos por leigos. muitas de grandes penas
,

Reíponde ElRey
,

que nas quaes indeftinctamente

pofto que taes perguntas fei- comprehende os Clérigos, e

tas fejaõ, e bem naõ refpon- os julga , e pena por ellas,

daõ , nom lhes faz prejuízo, aífim como fe fofíem de fua

nem os mandou , nem manda juriídiçaõ, fe defende, que naõ

julgar por leigos, antes lhes arrendem por ouro , nem por

manda guardar todo leo di- prata,- e fe o Clérigo arrenda

reito , e como fe moftra cia- os fruitos, perde todo. Ede-
ramente, que ellehe Clérigo, fende, que nenhum nom avo-

logo manda às fuás Juftieas ,
gue, nem aconfelhe , equene-

que o entreguem o leoPrela- nhú nom ande em beftas mua-
do. res de fella , e que nenhum

NOTA. nom traga armas , e fe as tra-

zem por caminhos, ou quan-

HE a rezaõ , porque as do vaõ as matinas lhas toma.

cartas naõ tem por h", Refponde ElRey, queelle

mais que aprefumpçaõ de di- nom pòs defeza aos Clérigos

reito, e efta íe pôde tirar com em eípecial , mas por boa go-

prova verdadeira do faâo

,

vernança de íeus Reynos , e

moftrando, que faõ falfas
3
ou por prol comunal de toda a

terra:
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terra : a S. por feo fervi- outros Reys , entendendo por

ço pòs geral eftabelecimen- ferviço de Deos , e guarda de

to das dittas couzas ,• equan- fua terra, onde tanto he necéf»

do o eílatuto , ou ley he polto fario para fua defençaõ, ha-

por o Rey em geral, liga por ver hy cavallos , e os terem,

direito Cannonico , e Civil e trabalharem por elles -, os

todas as peííoas de feus Rey- quaes nenhum do Reyno nom
nos , aííim Clérigos , como terá , fe lhe foííe dado lugar,

leigos , e faõ todos theudos de que tiveíTem beftas muares ;

as guardar , e quaefquer ,
que e tanto heefta Ordenação boa,

fazem o contrario , devem honefta , e proveitoía ao bem
encorrer nas penas contheu- da terra, e aííi pofta em ge-

das nas dittas leys , ou efta- ral, que ElRey, e feus filhos

belecimento, fegundo fe por íempre aguardarão, e nunca
direito , e ordenaçoens pôde defpois andarão em mullas , e

moftrar ; de mais que a Orde- prougue-lhe porem
, que nom

naçaõ do ouro , ou da prata embargando a Ordenação ,

entende-fe
,
quando fe por ou- todolos Prelados , Arcebifpos,

ro ou prata a parte efpeci- Bifpos , e Abbades Bentos an-

almente obriga , e elles po- darem, como andaõemmul-
dem fazer íeus arrendamentos las, e beftas muares, epras-

a ouro , e prata , ou o que lhe, que os Arcebifpos tragaõ

valer ao tentyo das pagas, em ellas três capellaes, e os

qual o obrigado quizer pagar Bifpos dous.

fem temor de tal pena. E ao quarto de nom tra-

O fegundo do avogar , e zerem armas , he geral a to-

aconfelhar he fegundo direi- dos os do Reyno, como íuzo

to, porque defezo he aos Sa- ditto he, porem que lhe nom
cerdotes nom litigarem , nem tolhe

,
que as levem

,
quando

tomarem tal encarrego, câ vaõ fórada Villa direitamen-

para taes negócios feculares te para hirem íeo caminho,
careceriaõ do Officio Divino, e por o caminho, masnaViU
em que devem feroccupados. la nom, e quando vaó às ma-

Ao terceiro de nom an- tinas, nom as devem de tra-

darem em mullas , nom he por zer, pois he ordenado a to-

elle novamente feito, porque dos, que as nom tragaõ
,
por

ja alílm foy feito no tempo de tirar arruidos, e muytos ma-
X les,
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les, que fe dello feguiraõ,cjuan-

do as traziaõ , e podiaõ íeguirj

e fe os leigos as nom haóde
trazer , muito mais as nom de-

vem de trazer os Clérigos ,

pêro que por feo direito ca-

nónico lhes he defezo
,
que

as nom tragaõ, e <e os Prela-

dos fouberem, que as trazem,

devem-nos excomungar.

NOTA.

NEfta ultima Concórdia

teve principio a Orde-

nação lih. i. tt. i. §. 16. &lib.

5.//. 80. §. 11. & Itb. 1. tt. 58.

§. 18. & lib. j. tt. 117. §. 8. e

no ditto §. 1 1. fe ampliou mais

efta liberdade ,
porque dà li-

cença, que as levem hindo às

matinas, que aqui lhe prohi-

bia y e da validade defta Con-
cordata fe naÕ pôde duvidar,

porque como os Clérigos ti-

nhaó prohibiçaÕ canónica
,

que naõ tragaõ armas , vai a

ley Civil
,
que ajuda à Canó-

nica. Cap.Clerici , Ne Clerici
,

vel Monach. L. 1. C. Ut armo-

rum ufus Ub. 1 1 . Placa De Deli-

51is cap. 8. n. 25. Guter. lib. i.

Practíc. cap. 12. n. 4. Bobadil.

lib. 2. cap. \%.n. 66. He agora

duvida , fe podem os fecula-

res Miniftros tomarlhe as ar-

mas por perdidas nas horas

ire as Concordias
prohibidas ? Soar. de Primata
Itb. 4. cap. 34. tem por opi-

nião
, q naõ podem tomarlhas

mais, retendo-lhas naquellas

horas, para lhas reftituir. Po-

rem conclue
, que fe pôde ifto

defender, que a ley as dá ao
Miniftro para fuftentaçaõ : e

ou feja efta a razaõ , ou que
a ley geral liga os Clérigos,

como os mais, naõ ha duvi-

da
, poderemíe-lhe tomar -

t
a

pena de as trazer deve-fe pe*

dir perante íeu Juis , e naó no
foro fecular.

Arúgo XVI.

Sobre o Clérigo prezo , fe ha de

pagar Caceragem?

ITem, manda
,
que que fe o

Clérigo he prezo na pri-

zaõ fecular, que pague a ca-

ceragem em dobro , como
manda pagar ao Judeu.

Refponde ElRey, que tal

couza como efta nom man-
dou fazer a Judeu , nem a

Mouro, e muyto mais o nom
mandou , nem manda fazer

aos Clérigos, aosquaes
,
por

honra da Santa Igreja , elle

tem em grande reverencia , e

que feà alguns Clérigos efto

foy feito
, que lhe digaõ, quem

efto fez, e que mandara dar

bom
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bom eícarmento dello , e lhe vem-lhes todo , o que lhes

mandará , cjue lhe fejaó tor-

nados os dinheiros, que lhe

aííim foraõ levados.

Artigo XVII.

Sobre as fizas.

I

achaõ, e fe defpois comem,
ou bebem , daquello que lhe

aííim efcrevem
,
que os citaõ,

e os demandaõ por ello.

Refponde ElRey
,
que elle

nunca tal couza mandou fa-

zer, nem varejar com elles,

nem com outrem , íalvocom
Tem, que os rendeiros, e aquelles , x]ue íom regatões,

arrecadadores das fizas ci- e mercadores, que compraõ
taó os Clérigos, que fe ave- paõ , e vinho para revender,

nhaó com elles por a íizade efe lhoata-gora fizeraóalgu-

todo aquelle anno , efe o nom mas peííoas , manda que da-

querem fazer , que os citaõ
,

qui adiante lho nom façaõ.

e trazem em demandas.

Refponde , que tal couza,

como efta , elle nunca man-
dou fazer , e que defende aos

feos officiaes
,
que o nom fa-

çaõ daqui emdiante: que elle

nunca mandou
, que fe ne-

nhum avieííe contra fua von-

s

NOTA.
E o Clérigo he negocia-

dor , fica íogeito às leys

temporaes , e às prematicas

dos mercadores , com tanto,

que fò fe entenda com os bens,

tade , nem o tragaõ por eiío e naõ com a peffoa Ctement.i.

em demanda , e fe o algum DeCenfibusC.Recolentes.De Sta-

flzer, que elle lho eítranha- tu Monachor. ibi. Chita digmtm

efl eum
,
qui fimilem cum aliis,

vitam fufcipmnt ,
fimilem fen -

tiant m legibus difciplmam : C.

Ghiamquam de Cenfib. in 6. L.

ytt.7*part. 5. Êf L.7. tt. 18.

lib.y.Recopil. Aufrer in tratl. De

ITem que fe fenom que- Poteft. facul.fuper Ecclefiafl. n.

rem avir os Clérigos às $i.Õtalor.De ISfobilit.z.p.cap.i.

fuás vontades , entraõ-lhes em n.11. Mexia de Taxapanis Con-

fuas cazas , adeguas , e celei- cluf. 5. n. 21. Clarus §. final q.

ros , e varejaõ-nas , e efcre- ^ô.n.ii.Cened.inColletfan.ad

X ij Decre-

ta, gravemente.

Artigo XVIII.

Que varejao com elles.
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Decretum c. 37. n. 1. Gtronda por quanto fe hi faziaõ mui

De Gabellis 7'p-n.y.

Artigo XIX.

tos malefícios, e os Clérigos

com feos homens
,
que tinhaó,

fe faziaõ taÕ poderozos, que
as Juftiças nom podiaõ delles

Que paguem fizas de fuás ren- fazer direito: porém elle re-

voga o ditto mandado, e quer,

que uzem hi
;
como os outros

lugares.

das»

ITem, que os conftrangem,

que paguem fiza das ren-

das, que arrendaõ.

RefpondeElRey, que elle

nunca mandou
,
que das ren-

das dos Benefícios elles pagaf-

fem fiza, mas eito mandou a

todos em geral
,
que celeiros

temdepaõ, e vinho, que def-

pois
,
que todo o paõ , ou vi

Artigo XXI.

Sobre os furtos das mancebas*

ITem, que fez ordenação,

que fe alguma mulher íe

diífeííe manceba de Clérigo,

e furtaífe o que eífe Clérigo,

nho he apanhado
,
que fe def- ou Abbade tiveíTe , ou outrem

pois o querem arrendar, efto por feu azo , ou mandado,
he venda , e nom arrenda- que nom foíTem teudas à pe-

mento , e que pois o mandou na de Juftica , e os Clérigos

affim em geral a todos, aífim

manda, que fe faça.

Artigo XX.

Sobre te? armas emcaza.

ITem, que mandou lançar

pregões, que nenhum Cie- eftabeleciméto geral liga tam-

rigo tenha armas em fua caza. bem os Clérigos, comooslei-

A efto refponde ElRey, gos, e efto faz por bem com-
que tal ordenação nom tem munal da terra, e por íe evi-

feita , nem tal couza nunca tarem os fornizios a todos os

mandou fazer , fenom
,
que o de feos Reynos em o cazo de

Infante o mandou em Braga, barregans.

NO-

nom podeííem mais demandar
o feo, o que he contra direi-

to , tolher auçaõ , ou defen-

çaõ ao que a tiver.

RefpondeElRey, queefte

eftabelecimento he geral a to-

dos os de feos Reynos , aílim

cazados, como folteiros , e tal
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NOTA.

DEfta Concórdia íahio a

Ordenação hb. ytt. 29.

e eita ley , como geral , liga

a todos , e aqui naò procede

aprovando o furto , nem per-

tas depofitadas hb. v. tt. 00. §.

17. e nas revidas hb. i.tt.ioo.

§. 32. De íeis mezes nos ga-
dos

,
que cahiraõ na coyma

hb. 5. tt. 87. mprinc. De anno

,

nos que fazem vodas hb. ^.tt.

90. §. final. Três mezes , con-
tra os que quebraõ coutadas

fuadindo
,
que fe faça, mas hb. ytt. 92. §.4. Secentadias,

nos que naõ acuzaõ hb. j. tt.

131. §. 1. Vinte e quatro an-

em a uxilio da Ley Canónica,

que caíliga os amancebados

Clérigos , e Religiozos. Cap.

Clencos. Cap.fin. de Cohabitat.

Clencor. Concil. Trident. Sejf.

24. de Reformai. Matrim.p.7.

Acrecenta mais efta pena ex-

tinguindo a auçaõ, áj tinhaõ pa-

ra demandar em juizo as cou

nos, no Orfaõ que naõ acu-
fou , no mefmo §. 1 . quarenta
annos, na hipotlièca hb. 4. tt.

13. §. 1. De outo dias , nas

armas
,
que o Alcayde deman-

da hb. i.tt. 75. §. 24. de hum
dia , nas penas dos Carnicei-

zas,quelhelevaraõ,aquala ley ros /£/§. 25. De três dias nas

pôde denegar
,
quando lhe pa- coimas tbi §. 24. eem outros

rece
,
que aííim convém ao cazos ,

que nunca fe prefere-

bem comum, por mais largo, va por nenhum tempo, como
e mais breve tempo , íegundo he no livro 1. tt. 46. & hb. 1.

a matéria o pede, como ve- tt. 78. §. 14. & hb. z.tt. 1 53. §,

mos na Ordenação
,
que ex- 5. e nas calhes//^. 1. tt. 68. §.

tingue as acçoens nos cazos, 40.

que lhe parece por féis mezes Pelo que , como aqui a

nos herdeiros de Clérigo Ord. ley proceda geralmente, ne-

lib.i. tt.i%. §.7. de dousan- gando auçaõ aos amanceba-
nos , no que vendeo oolíício,

que naõ podia hb. 1. tt. 9 j. §.

2. de anno hb. 4. tt.96. §.19.

de três mezes , na obra em*
bargada hb* 1. tt. 68. §.final ,

e no falario hb. 1. tt. 97. §.18.

& tt. 83. §. final. & tt. 91. §.

final. De dous mezes , nas euf-

dos , empena do crime
, que

cometem , como iguala Clé-

rigos, eíeculares, naõ ha du-

vida
,
que a ley os liga , e que

he em íi jufta , e conforme
aos Cânones. Fortunius , de Ul-

timofine ,
quem cttat Covar. m

^.i.p. cap. ó.n. 18. Guterres 4,
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p. Pratlk. q. 3. n. 20. rejett

pluresBobadJ/b. 1. cap. í^.n.i^. NOTA.
Art/go XXII. T7 Sta matéria de pedidos,

1^ e fubfidios ao Ecclefiaf-QUe lhes lançaó finta
,

tico naò fe pôde pedir , íenaõ

e talha , e impoíições, em termos apertados de necef-

a faber em paó , eem {idade preciza , de guerra , ou

prata, e dinheiros, fazendo- femelhante cazo, de que tra-

lhos tirar por feus procurado- ta huma ley 3. e n. e 11. l/b.

res , e officiaes leigos. 1. Recop/LCened. In Collecl. ad
Refponde EIRey

,
que decretai cap. 173. #.3. Gvter-

nunca lhes mandou lançar res l/b. 1 . Pracl/c. q. 3 . n. 1 1 . Êf

finta , nem talha de ouro, feqq. Bobad. l/b. 1. cap. 18.».

nem prata, nem de paõ , nem 314. e era bom , haver con-

de vinho em feus Reynos , fal- ceífaõ Apoftolica
;
como a

vo quando foy o cazamento França concedeo o Papa Bo-
do Infante D. Joaõ feu filho, nifacio VIII. Bened/clus Incap.

elle enviou rogar aos Prela- Ramutmsuerbo&Uxorc n.4.7^.

dos de feos Reynos
,
que lhe Ca/Jan. /nConfueU/d.rub.i.^,.^.

deííem huma meia dizema pa- g/o/i 5. e aos Reys Catholicos

ra elle , e a elles todos a prou- o Papa Sixto no anno de 148 3.

gue de lha darem , e outor- para a conquifta de Granada
garem, e elles fabem bem, Ilhefcasi.p. H/flor. Pont'/fieJ/b.

que por direito, quando tal 6. na vidadelnnocencio VIII.

cazo avem ao Rey
,

pôde foi. 139.

lançar finta , e talha aos do

Reyno , e aflim aos Clérigos, Art/go XXIII.

para cazamento de feos filhos,

e outras neceífidades, e os Pre- T" Tem, que manda pagar

lados diííeraõ aefto, que elles JL os foros, e tributos, que

fom preftes bem afeuferviço, lhe devem por a moeda anti-

com tanto
,

que elles fejaõ gua a quinhentas por huma
chamados, e que o que hou- defta moeda, que hora corre,

verem de dar , feja tirado por e quando lhes lança impozi-

feos officiaes
,

pofto que de çaõ , ou taxa, a faz pagar a

direito podem fer efeuzados. elles fete por huma.
Ref-
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Refponde ElRey, queelle que os Clérigos, e quanto he

nom poz ordenação fobre os à lhes levar a fetecentas por

Clérigos, mas foy outorgado huma das taxas
,
quando íe

em cortes gèraes por prol co- lançaó aos Clérigos de algu*

munal, e bem de toda a terra, madizema,ellenomlhepoem
por quanto hi nom ha agora taxa nenhuma , fenom fegun-

moeda antiga, e foy ordena- do antigamente he taxado pe-

da de fe pagar por cada huma los Padres Santos , e os Bif-

livra de moeda antigua ,
qui- pos mefmos fazem as taxas

nhentas por huma deftamoe- antre íi , e ElRey nom lhe

da
,
que hora corre confen- põem em ellomaõ,

tindo os Prelados em ello, e

ainda que o nom confentif- Artigo XXIV.
fem , devem-no coníentir, por

quanto he prol comunal , e T Tem
,

que prendem os

bem de toda a terra, porque J^ Clérigos de Ordens Sacras

ao Rey pertence fomente fa- e Beneficiados, eosnomque-
zer moeda, emendala, e por- rem entregar a feus maiores

lhe avallia , e fegundo enten- com aquellas querellas, nom
der por prol comunal , e feu os achando

,
quando os pren-

íerviço, e por boa defençaõ dem , fazendo malefícios , e

da terra , e elles devem em eftaÕ prezos em fuás cadeas

efto de uzar , como uzaõ os por mezes, e tempos, fendo

outros todos j e aíTim íe uzou requerido por os feus Prela-

fempre em eftes Reynos , e em dos ,
que os entreguem.

Caftella, e Mazagaõ, eFran* Refponde ElRey, que he
ça, e em Inglaterra , eemou- todo pelo contrario, porque

tros Reynos, e lugares, onde logo a eílas horas, como he
moedas fazem. E pois fe põem prezo algum Clérigo de ordens

geralmente a todos, nom aos Sacras, ou Beneficiado, ante

Clérigos em efpecial , nom que và à prizaõ logo o entre-

tém de que fe aggravar càfe gaô a feu maior, e aííim fe

perda fe recrecer, a ellevem fez fempre, e aííim manda,
mayor perda

,
porque tem que fe faça daqui em diante,

maiores direitos, e também e que fem appellaçaõ logo os

vem aos Cavalleiros, e Fidal- entreguem , e os nom dete-

gos
,
que tem mores defpezas, nhaõ na prizaõ.

NO-
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rus §.final q. 36. ». 48. Salfedo

NOTA. in Pra5í.cap.izi.Boer.dec.-$o-$*

num. 13. Píz/ 2. /íw. Prelud. 2.

Efta Concórdia fahio a num. 10. Caflillo lib. 2. Ctfô. 18.

Ordenação //£. 2. tt. 1. «.328.

§. 23. a onde fe acrecentou,

que quando foíTem notórios, Artigo XXV.
os remeteíTem logo ,

porque

naõ baila dizer, queheBene- T Tem, que fe os Clérigos

ficiado, fenaõ fer tal notória- J^ Sacerdotes por alguns ma-
mente

,
que a notoriedade fe lefícios gançaò cartas de fegu-

ha por prova legitima C.fin. ranças de íeus Prelados, ou
de Cohabitatione Cler.cap. Evi- de feus Vigairos para eftarem

denúa de Accufation. a direito perante elles , ajuf-

E pôde haver calumnia, tiça íecular lhas nom quer

ou falfidade no titulo, ouça- guardar, ata-que naõ hajaõ

lumnia no pedir da remiíTaó, outras de fegurança de El-

como aponta Mafiard» Concl. Rey.

689./*. 4. Alexand. in L. Tuia • Refponde ElRey, que os

n. y..ff.
Sol. matr. ubijaf.n. io\ Clérigos Sacerdotes , ou Bcne-

Bobad. lib. 2. cap.\%. num. 326'. íiciados gançaõ cartas de fegu-

lit.C. E como nefte Reyno o rança de feus maiores, e elles

privilegio dos Beneficiados fe- vem requerer fuás juftiças, que

ja condicional
,
porque tem lhes guardem fuás cartas de

certas condiçoens , conforme feguranças
,
que logo lhes fuás

ao Breve de Leaõ , ha-fe de juftiças daõ cartas de feguran-

fazer notório perante o fecu- ça, que os nom prendaõ , e

lar : e fica fucedendo , oque lhe guardem as cartas de feus

refòlve Barbo/, in dit. L. Titia Prelados, e aííim íe coftumou

num. 36. ver/. Non obftat 1. O fempre athe agora , e aííim

que he obrigado fazer o fecu- manda, fe faça da quiemdi-
lar , remeter o Clérigo decen- ante , e pofto que cartas de

temente fem ignominia , ou ElRey nom moftrem , manda
amitra na cabeça , ou com ca- às fuás juftiças

,
que os nom

dea ao hombro pela afronta prendaõ, e lhes guardem as

da Ordem.Bellug. in Specul.rub, cartas de fegurança
,
que aííim

1 1. §. Videamw n. 8.& 9. Cia- tem , aos que forem certos

,

que
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que faõ Clérigos de ordens ReípondeElRey, quetaes

Sacras , ou Beneficiados. Clérigos como eftes, que faõ

de Ordens Sacras, ou Bene-

N O T A. flciados
, quando elles vem

requerer
,
que lhes guardem

DEfta Concórdia fahio a Tuas íentenças , logo lhes daõ
Orden. Ilb. 2. tt. 1. § .2 j. Tuas cartas

, porque lhas guar-

& kb. i.tt. 27. §. 32.

Ârttgo XXVI.

daõ , e aiTim manda, que fe

faca daqui adiante.

I

NOTA.

D Efta Concórdia íefeza
Ordenjtb. 2. tt. 1. §. zj.

Artigo XXVIII.

Tem que nom querem dar

as querellas, e denuncia-

çoens a eftes feguros,

pêro fejaõ requeridos por feus

Juizes Eccleílaílicos.

ReípondeElRey
,
que an-

te he muito pelo contrario,

que cada vez
,
que he reque-

rido às fuás juftiças
,
que lhe efcrituras , em que leixem

dem as querellas, e denuncia- herdade a Igreja,efe a fizerem,

çoens , logo lhe fejaõ dadas que percam o officio.

polas fuás juíliças feculares

,

Refponde, que tal Orde-

de quaefquer Clérigos , ora naçaõ nom ha hy.

ITem , que defende aos

Tabaliaens,que nom façaõ

fejaõ Beneficiados, ou de Or-

dens Sacras
,
que fejaó prezos,

©u andem por carta de fegu-=

rança, e fe íenom faz aílim,

mandará, que íecorreja.

I

Artigo XXVII.

Tem
,
que fe eífes feguros

faõ livres . nom querem

Artigo XXIX.

ITem ,
que defende

, que
os Clérigos nom comprem

herdades , nem poífeííoens em
nome da Igreja, nem em feus

próprios nomes delles.

Refponde ElRey, queelle

nom fez taes defezas
,

guardar a fentença , ata-que ordenaçoens novamente, mas
hajaõ carta de ElRey, porque ante foraõ feitas antigamente

lha nom guardaõ. por os Reys, que foraõ ante

Y elle.
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elle, e he artigo feito antre prohibe compras , e vendas

os Reys antigos, e os Prela- como diz a mefma Ord. liv.i.

dos, que os nom poíTaõ com- tt. 18. tn princ. ou em paga-

prar fem licença delle , e aílim mento, que heomefmo, que

íe guardou feinpre em tempo comprar , receber em paga
dos dittos Reys , e no feu

, L. final ff.
Ex quib. cauf. tn

porque doutra guiza feguir- poffef.eat. Gam. dec. 277. n. 1.

íe-hia grande damno â terra, Caldas Pereir.de Extin&ton.cap.

e feria muito contra feu fer- j.n. 48. e aíTím aquellas pala-

viço ; E a razaÕ ,
porque os vras : Por outro qualquer titulo

Reys fízerao eílo , foy por fe haõ de referir a outro titu-

bem, e guarda defeuReyno, lo femelhante a compras, e

que fenom mudaíle em outro vendas , e fe colhe da rubrica

eftado, que bem vem os Pre- daquelle titulo, por onde na5
lados, que por os bens

,
que comprehende doaçoens , le-

agora tem,recreílem eílascon- gados, e couzas deixadas em
tendas , e íe des entaõ athè teftamento , nem obftaõ as

hora lhe nom fora reteudo , palavras íínaes deita Concor-

toda a maior parte do Reino dia: E e/lo ajjim por teflamen-

fora em íua maõ , e os Reys tos. Porque naõ difpoem ali,

nom puderaõ manter feu efta- mas dà arazaõ, porque tudo

do, eito aílím por teftamen- fora feu , fe lhe permetiraõ

tos , como por legados , e cõ- compras
, porque fe puderaõ

pras, que foraó feitas às Igre- comprar alem do que lhe dei-

jas, e Clérigos. xao por legados , tudo efti-

vera jà occupado , e aífim con-

N O T A. vem com as Concordias atras,

a que fe refere , e que a qui

D Efta Concórdia fahio

a

naõ quiz alterar, nem podia.

Ordenação lib. 2. «.18. Alem de fer por concor-

que falia com as Igrejas , e dia ifto aífentado , ainda por

Mofteiros , e o mefmo foy direito comum o defendem
concordado no artigo II. muitos > pofto que outros o im-

de ElRey D. Dinis fupra e pugnaõ , de que largamente

no V. dos XI. de ElRey D. íe pôde ver Mexia^de Taxapanis

Joaõ o I. ConcL $.n. 37. Caldas Pereir. in

E parece
,
que a qui fó L. St Curatorem , verbo Vendi-

dijli
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diflin.i. Peres in L. 7. tt.i.lib. fejaõ dados a alguns, ainda

1. Ord. Covar. inreg. Poffejfor. he efperança, que fe tornem

2. p.§. i.n.ç.verf. ^.Jafon.m à Coroa do Reyno , o que

L. Filius§. Divin.71.ef 2. Le- nom feria defpois
,
que os a

clur. n. 107. Tiraq. de Jure ma- Igreja houveíTe.

ritiglof. 8 . ?7. 1 7 1 . 8f de Retratt.

%\.glof.ii.n^.&mPr<efaB. NOTA.
retraB. n. 14. Menoch. de Pra-
fumpt.lib. 4.^.83.?/. ló.Bene- TP\ Efta Concórdia, e do
dicl.Egtd. inL.i. C.deSacrof. 1 artigo fahioefta£W.//£,

Eccl. i.p. §. 1. àn. 3. Dubitat. -*--^ 2.//. i<5. que prohibe
,

Fr.EmmanuelRodr.i.tom.Re- que as peílbas Eccleíiafticas

gul.q.óó.art.^. naõ hajaõ bens nos Reguen-
gos ,• e podia ElRey prohibilo

Artigo XXX. pela regra do text. m L.Sed&
ft §. //«» fiplures ff, de Infiitor.

ITem que defende
, que ibi : Nam & certam perfonam

a Igreja nom poria haver poffumus prohibere contrahere
,

porTefloens nos feus Re- vel& certum genus perfonarum
y

guenços, querendo-lhe a Igre- velnegociatorum
y
vel certis homi-

ja pagar feu foro, feapoífef- mbus permittere. Curtius fenior,

faõ a ella vier. conf.z7'.«.8 .Xuar.in DeclarJeg.

Refponde ElRey, que tal reg. 156. Aymont. de Antiquit.

capitulo, como efte , o nom foi. 178. Menoch. conf. ^jo.n.ó.

deverão poer
,

porque elles Bellug. infpecuL Princip. tt. de

fabem bem
,
que he artigo da Amortizai, a princ.

Corte de Roma antre elle, e

os Prelados, e Clerefia, que Artigo XXXI.
nenhumas pefíoas Eccleíiafti-

cas, e nem Igrejas nom pof- "T" Tem ,
que manda

, que
faõ ganhar nenhuns bens, nom recebaõ querella ao

nem poííeífoens nos íeus Re- -* Clérigo , ie a der do lei-

guengos; ca o direito comum go fem dar fiadores, eaolei-

o manda aíHm , e tal defeza go logo lha recebem, feadâ
lhe puzeraõ fempre os Reys, contra os Clérigos,

ainda que nom foífe feito ar- Refponde ElRey ; que os

tigo , e pofto que alguns bens Reys , qus ante elle foraó , or-

Y ij denâraõ
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Ango XXXII.

Tem , fe o Clérigo íbce-

der ao leigo, e odemàn'
dar fobre qualquer couza,

r
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denàra5 eito, porque muitas

vezes os Clérigos querelavaò

maliciosamente dos leigos, e

fe eraÕ condemnados em al-

gumas emendas , e cultas , e

as naõ queriaõ pagar , ou

nom tinhaõ por onde, nom que fe diga obrigado o de-

fe podia em elles fazer direi- funto , citaõ-no perante o Juis

to , e ficava aííim , o que fecular, e pêro fe declina fua

prezo era por feu cazo per- jurifdiçaõ, nom o querem re-

didozo, e deshonrado, e po- metter, e manda que fe ref-

rem nom he fem rezaÕ darem ponda perante elle.

fiadores ao corregimento , e Refponde ElRey, que he
euftas , fe for achado, que artigofeito antre ElRey D.Di-

nom provaõ o que diííeraÕ. E nis , e a Clereíia
,
que deve a íí

pofto que o leigo nom dè fia- refponder perante o Juis leigo

dores, como elles dizem, fe eaífim fe acoftumou athèora,

he achado em culpa, podem nem he rezaõ de fe fazer ou-

logo delle fazer direito , aífim

no corpo , como nos bens,

o que nom he no Clérigo , e

aífím nom deve fer igual em
efto hum ao outro.

trainnovaçaõ, e manda, que
fe guarde o artigo, como jaz.

NOTA.

NOTA. E Ste artigo fe refere aos

de ElRey D. Dinis , ede
ambos fahio a Orden. lib. i.tt*

DEfta Concórdia fahio a 1. §. 8. Barbo/l m L, Hares ab-

OrdenAib. 5. tt.117. §. femff.de Judie, à n. 114, e he
8. E com rezaó foy femelhante â L. ij.tt. 4. lib. j.

aífim ordenado, porque o NovterecopiLSurdus.Conf.no.

Clérigo, he de outro foro,e n. ^.Xttares Epofi rem. 1. ampL
havia de fer executado nofo- n. 4. Avend. Prater cap.i^num.

ro Ecclefiaftico com precató-

rio a feu Juis , e ficava fendo

grande opreífaõ para as par-

tes.

33-

E a Ordenação, e Con-
córdia feguio a mais comum
opinião

,
que aquelle

,
que tem

privilegio clauío em direito,

quan-
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quando fuccede a outrem

,
pó- e fem razaõ feria , haverem

de declinar para feu Juiz Mj- elles os mantimentos porfeus

finger. Cent. 3. obfer. 41. Salvo rogos, por onde vaõ , e pou-

quando a cauza feja comei- fadas fem dinheiro; eelleem
fada, pella regra daley^/w feu Reyno

, poíto que fejaõ

qui Roma ff. de Judie. Covar. herdades da Igreja, nomha-
PraB. eap. 8. n.i. Menchaca ver os mantimentos, que lhe

lib. de Succeff. creaúon. §. 22. cumprem $ e fe os Fidalgos,

Itmtt i7.n.7i. Burgos in L. 3. e homens lhostomaõ, que el-

Tdurt n. 786. Pax.m Praffic. les tem fuás defezas, e orde-

2. tom.Pralud.z.num. 40. Pe- nações podas , demandando-
res in L. 4. til i.lib. y. Ordin. lho, e fazerlho-haõ pagar, e

ver/. §húd effet fiClericus. Ota- correger , íalvo fe fom aquel-

nus in Antmomia júris lit. C.ex les, que o com direito podem
n. 26. Spino in SpecuU Teflam. haver. E ao que dizem, que

glof. 33. Cened. ad Decretum e. os fazem fervir nas obras , aos

\7. n. 7. Parlador.lib. z.quot-

tid. eap. final. 2. p. §. 1. n. 8.

Artigo XXXIII.

ITem que em feus coutos

,

e lugares hutem jurdiçaõ,

lhe manda tomar roupas,

e galinhas, e outros manti-

mentos , lançando-os a feus la-

vradores , efazendolhes acar-

Clerigos nom faz fervir, fal-

vo nos cazos, em que faÕ theu-

dos , e os feus lavradores fer*

vem nas obras, que elle man-
da, que lom a ello theudos.

NOTA.

Q
retar, e fervi r nas obras

Uanto à primeira par-

te defta Concórdia
j

que refpeita ao gafa-

lhado, que fe deve dar a El*

penhoraõ-nos, comofe foííem Rey , e fua Corte , diíTe aci-

feus , e de fua jurdiçaõ. ma num. 16. Quanto à fegun-

Refponde El Rey, que quan- da parte
,
que lhe naõ tomem

do elle vay pellas terras, e os de fua Corte mantimentos,

comarquas, donde eftaõ cou- daqui fahio a Orden. lib. 2.

tos, ou terras das Igrejas , el- fP, 21.

les faõ theudos de lhe darem
mantimentos de direito

J
e af-

fim os ha por feus direitos
\

Arti*
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Prelados o conhecimento , e

Artigo XXXIV. provizaó delia , e em os ou-

tros cazos
,
que algum pro-

ITem ,
que toma conheci- veito pertença ao Adminif-

mentodasCapellas,eMor- trador leigo, os bensfaõpro-

gados, ainda que os Pro- fanos , e pertence a ElRey o

vedores hajaõ de manter Ca- conhecimento delles ; Porem
pellaens por os bens delias, praz-lhe, que para cantarem

nem quer confentir
,
que as as Milías, que fe houverem de

demandas ,
que fe fobre ello cantar

,
quando forem por

fazem , fejaõ perante o Juis feus Bifpados viíitando, e

Eccleíiaftico , e põem em el- acharem, quefenom cantaõ,

lastendores, e adminiftrado- que poííaõ conftranger eííes

res ,
pertencendo ao foroEc* Miniftradores, que as cantem,

cleíiaftico , e aííim todalas E pofto que elles aííim efte co-

couzas pias. nhecimento hajaõ, nom tira

Refponde ElRey, que el- ElRey de íi feu poderio , e

le toma conhecimento de taes jurdiçaõ de os conftranger j

feitos, porque aííim elle, co- quando lhe prouver, ou vir,

mo os Reys
,
que ante elle queonom fizeraõbem

,
pofto

foraò , íempre houveraò em que os Prelados ante tiverem

coftume de tomarem conhe- maõ pofta • e elles nom co-

cimento de taes feitos , e o nheçaõ das que ElRey quizer

podem fazer de direito; aííim conhecer eííe lugar lhes dà,po£-

foy ja determinado em Corte to que fe athè-gora nom cof»

de Roma , fegundo he con- tumaííe
,
por fer azo de as

theudo no X. artigo dosqua- Capellas, ferem melhor can-

renta -

y
e porem a ElRey a- tadas , quando por elle e pe-

praz
, que fe alguma Capella los ditos Prelados , os Prove-

foy edefficada athè agora , em dores houverem aííim de fer

quelhefoífemleixados alguns conftrangidos.

bens para fe manter , nom
dando encargo delia a peífoa NOTA.
leiga com algum proveito ge-

ral , ou efpecial
,
que por eílo T"^ Efta Concórdia foy ti-

houver , ou haja de haver, j^J rada a Orden.//£. i.tt.

que em tal cazo pertença aos 61, por feus §§. 30. e feguin-

i\v\ tes

.
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tes , e ja ifto melmo eftava ca mandou fazer, nem man-
concordado no capitulo 34. da, que íe faça, e que felho

fupra e no X. de ElRey D. algumas pefíoas fizeraõ
,
que

Dinis dos XXXX. e fupra Jhe digaõ quaes faõ , e que
no artigo XXXIX. lhe dará elcarmento , e fará

E defpois deita Concórdia correger.

ha hum Breve, que aílignao

anno , e dia para íe fobreítar
,

Artigo XXXVI.
e dà a forma de conhecer •> e

o infinúa o Concilio Triden- Tem, que os feus pouzaõ
tino Seff. 11. de Reform.cap. 9. com os leigos , e Benefi-

Eira matéria de execução -** ciados, quando chegaõ aos

de teítamentos, e couzas pias lugares, e eícuzaõ os Beftei-

he mixta /.. Haredit.ff. de Pe~ ros, e Vaííallos, e os Mou-
th hared.ibi.Principahvel Pon- ros, e que lhes guardaííem o
tificalt Sfr. autb. de Eccle- VIII. artigo dos XI. que

ftafiich tt. §. Jiqms <edefficaúo- foraõ feitos em Corte de Ro-
nem. tbi : Providentta locorum ma.
Epifcopi , Êf civilis judias, cap, Refponde ElRey, queelle

fi h<eredes , cap. Tua C, Joan- nom manda pouzar com ne-

nes deTefi. C. Nos quidern eod. nhuns Clérigos , falvo quando
L, Nullt C. de Epifcop. & Cler. ha neceífidade de muita gen-

Gregor. mL.7, #• 10. part. 6, te , ou que he tal lugar, e

taõ pequeno, que a gente nom
Artigo XXXV. pôde caber , e entom nom

fom efcuzados previlegiados^

ITem ,
que manda a Cie- nem Vaííallos , nem outras

rigos, Priores, eAbbades nenhumas peííoas, e ifto pò-

que leaõ, e cantem, efa- de ellc fazer por coftume, e

çaõ os officios Divinos com por direito, e em aqueííe ar-

os excomungados , e interdi- tigo em aquefto fom reíguar-

tos, tomando-lhe paõ , e vi- dadas as peííbas, e lugares ,e

nho, e quanto tem nas Igre- tempos.

jas , e dando as chaves aos

leigos , fe o nom fazem,

Refponde ElRey
,
que el*

letalcouza, como efta, nun-

NOTA
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NOTA.

SObre efte ponto das pou-

zadas diííe acima, e fe

prova do Cap. Nullt Epifcopi

43. dtfl. Abb.mCap. Cum Ec-

clefia de Immumtate Ecclefiafi.

e fuceílores, e aííimostomaõ
aos outros Clérigos

,
que tem

bens , e depoíito.

Refponde, cjue declarem,

fe lhos tomou, e a quaesBií-

pos os tomàraõ , cá elle nom
ha por bem delhe Terem toma-
dos taes bens „ e que os de-

Decius in cap. de Monachh de mandem a quem pertencer ,

Prabend.n.6. que lhes fará direito.

Artigo XXXVII.

ITem ,
que fe algum Clé-

rigo morre abinteftado,

que dà os bens aos leigos,

aííim como fe foííem de fua

jurdiçaõ, pofto que fejaóac-

quiridos intuitu de Benefício.

Refponde ElRey
,
que fe

alguns bens deites ata-qui deu,

que os deu
,
porque achou

,

que os outros Reys eftavaÕ

em poífe de os aííim dar , mas

que elle daqui emdiante nom
os entende de dar a ninguém,

falvo fe os houve o Clérigo,

ou peíTuhio contra fuás Orde-

nações.

Artigo XXXVIII.

ITem q mortos osBifpos,

e Prelados , tomaõ-lhes

os bens Ecclefiafticos,

que ficaõ , e as novidades,

que faõ rezervadas as Igrejas,

Artigo XXXIX.

ITem ,
que toma conheci-

mento dos Hofpitaes , e

Albergarias, e os dà a Cava-
leiros , e a efcudeiros

,
que os

hajaõ de governar.

Refponde ElRey
,

que a
adminiítraçaõ dos Hofpitaes,

e Albergarias pertencem a elle,

e elle as pôde dar, quando os

Hoípitaes e Albergarias faõ

feitas , e fundadas por peííoas

leigas , e os adminiftradores

faõ leigos , e ifto aííim por
direito comum , como por
Ordenaçoens , e artigos feitos

em a Corte de Roma, e aííim

fe uzou fempre atè*ora, eaf-

íim foyadminiftrado. E quan-
to he na parte, que dizem,
que os dà a feus Cavaleiros,

e efcudeiros , nom íe a corda,

que os dèííe a taes peííoas ; e o
Infante diz, que deu o de Pa-

Jhaes, e pêro que achou, que

fazia
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fazia mal, e o tornou a feus renta eftins em Almeirim à

Provedores. lgre
j
a ^e Porto de Mòs, e

deu-lhe dezafeis , e hum cazal
NOTA. je $aõ GiaÕdeLavriças,eas

Drn. r> j- /-u- quintas de S. Domingos de
Efta Concórdia fahio a ?., MÍr c r •* „~ , n A , x Lisboa, e aflim roy feito a
Orden. //#.i.tf.<5i.§.3Q. c . J»

,

]
y oy Santo Eloy.

Arúgo XL. Refponde
,
que elle nos feos

Reguengos pôde tomar quaeí-

ITem ,
que toma as Capei- quer cazaes , e herdades

,
que

las, e dà a governança, e elle quizer, e dalas a pefloas

adminiftraçaõ a pefloas leigas, leigas, quaes elle quizer, por

Refponde ElRey, que elle quanto as peífoas Eccleíiafti-

nom tomou Capellasnenhu- cas, e Igrejas nom podem ga-

mas , e que fe algumas tomou, nhar nos léus Reguengos,

que nom devera de tomar
, que Quanto he aos Eftins , ve-

lhas digaõ,e lho fará correger. nhaõ a elle o Prior de Porto

de Mòs, e elle lhe dará her-NOTA* dades, que rendaõ tanto, e

•d r j ~ '*. mais , quanto rendia5 as fuás
Relpondeo cautamente , <, r rn- j <?

porque as Capellas vacantes * feus ™™ ?* °!
?
e S

t
nt
c
°

e à que falta fncceffor, faÓ £
lo
J>

e de
f
S

-
G 'ao forao fi '

bens? que fe acquirem àCo-
lh^°s

c
n°s feus Reguengos

,
e

roa pela Orden.fó. z. tt.ã ** S> Domingo.
1

foraoven-

<e r i j j, j v /• eidos por íentença antre par-
v>. 17. Cabed. i.p. decif. yi.Gtf- r

1 - r
j r 00 c u c - te*> °.ue os nouverao.ma decij. 288. E que benslao ' *

vacantes , he a Ordenação * YT TT

hb. 1. tt. 89. §. i.&B. 4. ti.
rtíg0 LlL

94. CaíTan. tn Confuetud, Burç. —. „-,

?7 c j j /ir T Tem
,
que nom quer con-

foLai.òurdusdeAltm. tt. i.q. r • xt • n ,.

^ r 1 j j r * 1 lentir Notairos Apolto 1-
11. n. 16.Labed.deaL 6un. %•"**, r * 1

r
,

' cos,q iao por todoomundo,a-

Art. XLI. onc^c a Igreja tenha obediécia.

Refponde
,

que em feus

ITem, que dà os cazaes, Reynos nom hadefer nenhum
que eftaõ nos reguengos , Notairo

,
que faça fé em as

a pefloas leigas, e tomou qua- eícrituras publicas, falvo os

Z Taba-
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Tabaliaens feitos por elle
,

Refponde
,
que declarem

ou com fua authoridade ,• e efte capitulo, que efcrituras

pois que o athe agora nom faõ eftas
,
que lhes aííim de-

foraõ Tem fua authoridade
,

negaõ ; e em que autos , e

nom deverão tal capitulo de feitos?

fazer. E ao que dizem, que

lhes receberão tal notairo , íe artigo XLIV.
perante elles vier. Diz EIRey,

que elle mandará em efto o Tem
,
que defende aos

que entender por feu ferviço, J Tabaliaens
,
que nom po-

e bem de fua terra. nhaõ juramento em nenhuns

contratos
,
que fizerem an-

N O T A. tre quaefquer peííòas
, por à

Igreja nom pretencer alguma

DEfta Concórdia fahio a Jurdiçaõ; ainda por eito os

Ordenação lib. 2. tt. 20. Clérigos perdem muitas vezes

aonde mais largamente fe de- os feos direitos,

clàraõ efcrituras, que podem Refponde EIRey, que por

fazer os Notários Apoftolicos, EIRey D. Dinis foy feita eíta

e aífim he de direito, que el- Jey, e fempre aííim fe uzou

les naõ fazem fé entre lei- ate-ora , e a elles nom faz

gos em matérias profanas ex prejuízo nenhum. Pêro fe el-

Fabr. m Leg.i.C. de Donat. Lu- les quizerem fazer contratos

casw L.Duum VirumCol.i.C. antre Clérigo, e leigo, elle

de Decurion. lib. 10. Rebuf. mandara aos feus Tabaliaens,

mtraíi. Quando Judex Sacula- que lhes façaõ as eferitu-

rts rt. 5
6". Azeved. in Leg. 1 . tu ras , e ponhaõ em ellas

25. lib. 4. n.%.& tnL.iy.eo- quaefquer juramentos
, que

demtt.ubiampliatCabed. Areft* elles quizerem, com tanto,

54. 2. p. Falafi. conf. 9. que nom feja hi poíta, nem
obrigada peííba leiga

, por eíTe

Artigo XLÍÍI. contrato , nem bens leigos
,

ou profanos. E ao que diziaõ,

I
Tem, que pedem algumas que os Tabaliaens fazem ef-

eferituras , em alguns tromentos de quitação , e que

autos, e feitos, e lhas dene- façaó de feus corpos o que

gaõ. quizerem j a efto mandamos,
que



daJúrifdição Ecclefiaflica 3 e Temporal. 179
que os Tabaliaens façaõ ef- i/a.y.CoftainL.Siexcaution.C.

crituras de perdoamento de Nonnumeratapacunia /ò/. 110.

tempo palíado -> e quanto he Pinei, in L.z.C. de Refcindend.

ao que hade vir, ou que façaõ n. 12. Guterres in auth. Sacra-

de feus corpos , o que quize- menta n. 16*3. ê? L. 2. tt. i.//£.

rem, que o nom façaõ fob- ^..Ordin. f/ala/c. Conf. yy.n. $.

pena de perderem o oíficio. porque nefte cazo, naõ pro-

hibe a Ley o juramento, nem
NOTA. o enerva, mas prohibe o con-

trato a feu fubdito , e a feu

DEfta Concórdia fahío a official pelo prejuízo , que

Ordenação //£. 4, «.73. delle lhe nafce
, por ficar o

pelo prejuízo ,
que Te gerava cazo pertencendo a outro fo-

à Jurifdiçaõ real, que os feus ro ex Reg.cap.fin.de Foro com-

fubditos
,
por efle modo , fe fo. pet. in 6. Na outra parte , que

meteííem ao foro Ecclefiaítico: trata das quitaçoens, hetira-

e he conforme à direito, que da do texto in cap. Quemad-
os Príncipes feculares podem mod. de'Jur. jurando.

prohibir a feus fubdittos
,
que

naõ proroguem a jurifdiçaõ Artigo XLV.
de outro Princepe, quando o

que faz a prohibiçaõ , naõ X Tem ,
que defende aos

reconhece fuperior
,

por hu- Tabaliaens, que nom fa-

ma Doutrina de Paulo mhb. çaõ efcrituras , nem contra-

1. §. Et pofi operis ff.
de Novi tos, em que fe osleigos obri-

oper. nuntiat que explica Bar- guem à refponder perante os

bof% na Ley 1. ff.
de Jud. art. Juizes Ecclefiafticos , e aííim

3. n. 148. e aífím procede a nom confente ElRey
,
que o

Ordenação lib. 2. tt. 1. §. 14. leigo refponda por auçaÕ pef-

Idem Barbofa n. 139. E no ju- foal perante Juis Eccleíiaftico.

ramento, que pôde prohibir, Refponde ElRey, que aos

que fenaõ ponha , o teve Bar- Tabaliaens nom poz tal defe-

bof. na L. i.ff. Solut.matrimon. za, he verdade, que defende

tratando deita mefma Orde- aos íeus leigos, que defpois,

naçaõ , allegando a mefma que for acabado o tempo da

Ley 1. §. Et poft operis , citan- renda, que trás da Igreja, ou

doCovarjncap.Quanvis,j.p.§, o tempo, que hade trazer al-

Z íj guma
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guma pofTeííaõ delia, que íe amplia ifto mais, edàmayor
o demandarem, que nom rei- jurifdiçaõ à Igreja, que nefta

ponda perante o Juis Eccle- parte foy tirada do Alvará
,

ííaítico, porque aííim fe deve que anda no livro 3. da Re-
de fazer , e he artino antre laçaõ foi. 221. verf.

Artigo XLVI.

ITem ,
que elle mudou

muitas vezes as moedas

,

pondo-lhe as valias mui-
to em feu prejuízo.

Reíponde ElRey, que elle

à Igreja
,
porque, poíto que fez era fuás moedas , o que

e he artigo antre

ElRey, e a Clerefia.

NOTA.

DEÍta Concórdia fahioa

Ordenação hb. 2. tt. 1.

§. o. que trata dos rendeiros,

que ainda eítà mais favorável

feja commum opinião
,
que

nas acçoens peííoaes naõ he

obrigado o leigo hir ao foro

da Igreja , nem por reivindi-

cação , como de Mariano , e

outro refere Valafc. de Jur%em-

phtteut.q. 39. n. 14. poíto que

elle íigua o contrario fem

fundamento, porque falia a-

bertamente contra Innocen-

cio no Cap. Cumfit general, de

foro compet. aonde refolve
,

que he neceííaria qualidade de

força , ou facrilegio , e niíío

he comummente recebido de

entendeo feu íerviçopor ,

bem de fua terra , e a elle

pertence de a fazer, e mudar,
e lhe pòs as valias, que elle

entender por bom eftado de

fua terra, e a elles nom per-

tence eito , nem devem em
tal couza fallar. E quanto he
na parte da paga, jatemref-

pofta no outro capitulo.

Artigo XLVII.

ITem ,
que por qualquer

delicio , ou injuria , ou de-

todos , e o fegue aííim a Or- lapidação manda citar osPre-

denaçaó lib. i.tt. 1. §. j.-Êf 6\ lados, e D. Abbades perante

e o refolve Eobad. hb. 2. cap.

18, #. 150. eCovar. hb. i.Var.

cap.^.n.z. Menoch. Conf. 1045:.

n. 14. mJw. e Marta de Jurtfd,

i.p* cap. 30. n. 14.

Com tudo a Ordenação

íi , e os condemna, e execu-

ta , aííim como fez ao D. Ab-
bade de Alcobaça.

Refponde
,

que elle tal

couza, comoeíla, nunca fez

a Prelado nenhum, nem Ab-

bade
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bade Bento. E em quanto he nheçaõ das cauzas daquellas

ao que dizem do D. Abbade peíloas
,
que naõ tem em feu

de Alcobaça, elles nom tem Reyno Juis ordinário, como
de fazer com eito

,
por quan- faõ os Prelados

,
porque a re-

to o Morteiro he feu, e elle gra do Artigo Paftora/is de Of-

fará delle o que quizer , eja fo- ficio Ordmarij , em quanto fo-

bre eito tem elcrito ao Pa- geita os Bifpos aos Metropol-

dre Santo, e com íeu acordo litanos, tem ceifado pelo coi-

fara , o que houver de fazer, tume em contrario , e porque

E ao que dizem, e pedem, os Prelados faõ immidiatos à

que quando eito houver de fa- Sé Appoítolica, e viíitaõ Limi-
zer

,
que íe faça por via or- na Appollolorum

, jurando-lhe

dinaria, porque de outra gui- obediência no cap. Ego IV, de

za entende
,
que he carrego jfur, jurand, e fidelidade

, por

de coníiencia , dizem bem. onde o Papa os aceita em fua

protecção , e os faz immedia-
N O T A. tos a íi , como fe colhe do

cap, Significajii de EleB, , e

ESta Concórdia moílra nòs diífemos de Manu Regia

tratar da matéria da Or- cap, 22. n. 14. verf, Ghtare.

denaçaõ do hb, 2. tt, 1. m À qual rezaò naõ ceíí a
,
poíto

prtnc, fobre os damnos, e di- q no Reyno haja Legado á la-

Japidaçoens, que fazem os Pre- tere
,
que fe diz Ordinário na

lados izentos , e diz EIRey, fua Província, porque eftehe

que da conta ao Padre Santo, Ordinário, modo extraordma-

e que com fua ordem fará , o rio
y

e affim fe explica o Cap.

que deve fazer, e os Prelados 2. de Offic, legat, lib, 6, e fie

no fim moltraõ confentir, que de notar, que a palavra Supe-

fe aíTim for, fejaõ ao menos ?70r,deque a Ordenação uza,

ouvidos ordinariamente. Eno refpeita às peíToas , de que o

outavo artigo dos XI. últimos Juis naõ he fuperior, fenaóo
mais claramente difpoem

,
que Papa

,
poíto que o Legado feja

EIRey conhecia dos malles
, Juis da cauza. E neíta confor-

e danos, que dava o Arcebif- midade fe conhece em muitos

po de Braga por íerizentoda Reynos , como em Catalunha,

jurisdiíçaõ ordinaria,e aífím he e Aragaõ refere Conedo Collecl,

de direito, que os Reys co- aâ Decret,c, 37. n, 3. Navar.m
cap.

*
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cap. Cum contmgat remed. 1. chamado, e mandado de El-

verf, 11. Mieres tnconjin.Cat- Rey , quando os manda cha-

tal.coll. i.cap. n.Molmo.M Re- mar por feu ferviço : e aíTim

port. verb. Juflitia Aragon. foi. he artigo antre os Reys feus

ib£.Bellug.inruh.i\.$.Fiden- anteceílores , e a Clerefia, e

dumn. 11. Bobad.Ub. 2. cap. 18. efcuzado lhe fora porem tal

n. 117. Eque podo, que hoje palavra, que por vontade os

o Papa eregiííe hum Ordina- nom manda chamar, fena5

rio para os izentos , naò baf- com grande rezaõ , e por cou-

taria, refolve Seffe de Inhibi- zas licitas.

úon. cap. 8. §. 3. n. 1 36. e aííim

o temos vifto nefte Reyno, NOTA.
que eftando nelle o Cardeal

D.Henrique, que era Legado ""V Efta Concórdia parece

de latere, fempre ElRey co- JL/ tirada a Ordenação lib.

nheceo das cauzas dos izentos. 1.^.12. §. 6. em quanto tra-

ta, que ElRey pôde mandar
Arúgo XLVIII. chamar os Prelados, quando

aílim convenha para bem do

ITem ,
que manda citar os Reyno , e de negócios

,
que

Prelados , e Teus Vigairos tenha com elles , ou feus Vi-

por qualquer couza,em que to- garios. E he recebido, que

ma vontade , e fazem cuftas, os Prelados íaõ obrigados hir

e tomaõ trabalhos, e os con- aos chamados dos Reys, Soa-

demna, e fe os naõ citaÕ por res de Primatulib. ^.cap. 34.7/.

cartas abertas, manda-os vir 26. & L. 4. tt. 1. lib. 2. & l/b.

por cartas cerradas. 3.^. i.L, 2. Palac. ih cap. §.

Refponde ElRey
,
que elle 48.^.49. Oldrad. Conf. 83. E

nom mAnda citar, nem cha- quando fe aífenta na Meza
mar os Prelados, falvo quan- do Paço, o que fe deve fazer,

do he por algumas couzas

,

faõ obrigados guardallo , e

que faõ de feu ferviço, e em naõ o fazendo heeftillo, oc-

os cazos
,
que devem íer ci- cuparlhe as temporalidades

tados , ou por algumas couzas, Bobad. lib.i. cap. 18. n.61. Sal-

que cumpre elle com elles fa- zed. in PraB* cap.ioi. Henriq.

zer por bem do Reyno, e os in Sum. lib. 14. cap. 12. ;;. 6>

Prelados faõ theudos de vir à adfin.Covar.PraB. cap.^.n.

3-
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^.Cened. ad Decretttm c:ip. 37. mente aos que faÕ efcritos

?i. 15. Menoch.rem. 3. retiti.n. em os Teus livros da cozinha,

3 ) 4. s^f
3 56. Bobad. hb. 1. 6Y?/>. que indiíti nctamente , a faber

16. #. 00. e para efta occupa- no eílupro, e crimes, em os

çaõ de temporalidades tem cjuaes os demandaõ civilmente,

iua Mageftade dado a forma

,

e nas couzas eiveis , refpon-

que fe deve guardar por huma daõ perante fuás Juftiças , e

carta fua , que efta na Rela- poíto que os outros os queiraõ

çaõ de Lisboa , e do Porco citar perante a Juftiça Eccle-

com data de 21. dejunhode fiaftica, de cujo foro faõ , de-

1617. clinaõ por a ditta rezaõ íeus

Artigo XLIX. Juizes , e íaò embargados.

Reíponde ElRey
,
que eito

Tem, que manda enque- elle o nom fez de novo, mas
rer fobre os Prelados de" os Reys antigos íempre aífim

vaçamente, nom perten' coftumaraó , e he rezaõ
,
por-

cendo a elle. que elles faõ feus , e de fua

Reíponde ElRey, que elle caza, e elle os deve caftigar,

nom manda tirar inquirições afíim como o Padre feus filhos,

nenhumas fobre nenhuns Pre- fegundo he contheudo em hum
lados, aMim como elles di- artigo de ElRey D. Dinis , fei-

zem. Pêro nom he fem rezaõ, to antre elle, e a Clereíia , e

íe alguns Prelados mal vivem, de direito o pôde fazer , e elle

deles mandar faber a verdade os nom tomaria por feusCa-

íobre elles, para lhe dizer, pellaens doutra guiza , no que
que fe correjaõ , e vivaõ bem, elles mais perderiaó

,
quede

e como devem , e nom fe que- os caftigar : porem fobre eito

rendo correger , ter tal mo- nom lhe deu, nem entende

do, que por ferviço de Deos, dar outra pena corporal.

e bem de fua terra
,
que fe cor-

rejaó. NOTA.
Artigo L.

T Tem, que manda a todos
D Efta Concórdia íãhioa

Ordenação Itb. 1. //. 4,

e he tirada de huma
Clérigos Sacerdotes, que ley de ElRey D. Denis

, que

andaõ em fua Corte, e mor- eftà no livro das leys de El-

Rey
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Re^' D. AfTonfo foi. 41. e fun- ro , e manda, que fe guirdem
daíTe no cap. Contingat de Foro nos cazos , em que fe devem
cTíw^/.AprovaeítaOrdenaçaõ guardar. E quanto he às ou-

Soaresde Primatulib. 4. cap.34. trás couzas de ameaças
y
e pri-

n. z6.&Farm.hb.i.q.z7. O zoens , elle nunca tal couza

que ElRey naõ faz como juis, mandou fazer, efeuzado fora

mas como Rey , e Senhor, de taes palavras fe porem nef-

como em femelhantes cazos te capitulo, e bem he dever,

diz a Ordenação Jupra tt. 3. quanto ElRey lhe refponde

& lib. i.tt.i i. §. 6. & tt. o. §. mais de honeito , do que elles

12. E as palavras da ley de lhe fallaõ.

ElRey D. Dinis íaó eítas ; Se

hum Clérigo
,

que anda em Arturo LII.

caza de ElRey chamar hun
Clérigo

,
que outro fi anda X Tem

,
que os conílran-

em effla caza de EIRzy , mor- J[ gem
,
que abíblvaó os ex-

rnente fobre algum contraio
,

comungados , e fe os nom que-

que fojfe'feito em caza de El- rem abfolver, penhoraõ-nos.

Rey , tal Clérigo refponderà Refponde ElRey
,
que elle

perante ElRey
,
que he Senhor nunca tal couza mandou fa-

e ha JurdiçaÕ fobre todos os zer, nem manda
, que fe faça,

de fã caza , ajflm como o Pa- e íe lho alguém fez, que lhe

dre fobre fens filhos. E faz digaõ quem he, e que o fará

por aqui a L. fin.ff. de Decret. correger.

ab ordin.faciend.

Artigo LIIL
Artigo LI.

ITem ,
que ameaçaõ as

peííoas Eccleíiafticas por

que lhes guardem o direi- refertarem os feitos das Igre-

to cannonico, logo fe às Juf- jas, aílím como fízeraô a Joaõ
tiças queixaõ , e afobervaõ Gracia, Vigairo de Braga,

com ameaças, e compennas, Refponde ElRey, que nom
e prizoens. fabe de tal couza parte , e

Refponde ElRey, que elle que íe o alguém ameaçou, que

fempre mandou guardar os lho digaõ, e quem he, que

direitos cannonicos emfeufo- lhe fará direito»

Artigo
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Prelados nom outorga5 , nem
Artigo LIV. querem, que os haja em feus

Bifpados, mas fazem-no alguns

ITem ,
que nom quer

,
com cobiça de dinheiros, fem

que os Echacorvos andem outro dezejo bom do lerviço

demandando fem fuás cartas, de Deos , e daÕ os cazos Pon-
pofto que as tenhaõ dos Pre- tificaes

,
pelos quaesabíolvem,

lados , e que a elles apraz aííim de inceílo , como de

de lhe dar lugar taõ fómen- adultério, e outros cazos • po-

te, que peçaÕ em cazos ho- rem fe elles quizerem man-
neftos, e que nom preguem, dar pedir por alguma couza,

nem chamem por conftrangi- que feja honeíla, e por tal

mento os freiguezes. peíToa , e nom chamar frei-

Refponde ElRey, que os guezes por tal conftrangimen-

Reys fempre o aííim acoftu- to, nem façaõ pregaçoens
,

maraò de antigamente, eeile fenom pedir íimplefmente
,

ata-ora, e he artigo antre como devem, he bem que o

ElRey, e a Igreja, que nom poíTaõ fazer fem fuás cartas,

he couza delle confentir em e fe de outra guisa o fizerem,

íua terra taes obras , como nom os confentirà,e mandará,
fe fobre efto fizerao, porque que os prendaõ.

alguns Prelados daõ cartas

por certa prata , e dinheiros, NOTA.
que elles por elo daõ

,
por

fazerem eftos petitorios , e le-
"^ Sta mefma Concórdia

varem os dinheiros
,
que aííím m^j vaY ac ^ma > e delias fa-

pedem. E tem maneira de fa- hio a Ordenação hb.
fí tt.

zerem vir os Povos por conf- 103. e he muy conforme a

trangimento de excomunhão, direito, porque eftes quefto-

que venhaõ ouvir fuás prega- res elemofinarios
,

pofto que
çoens , fendo elles peííoas lei- fejaõ permitidos de direito ca-

gas , e cazadas, e nom as fa- nonico, devem com tudo tra-

zem vir a eftas pregaçoens

,

zer letras fide dignas. Ciem.

fenom por elles
,
querendo ef- Abufiombm 2. de Panit.& Re-

cuzar efte conftrangimento

,

mt/.cap.Cumexeo,eod.tt.profe-

peitarem do feu , e aííim ef- qmtur Aviles^Pr<et.cap^\.verb%

truem a terra, o que nenhuns No confentir, DecMsCovf.177.

Aa Ao
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Ao qual cita Azevedo ad L. Refponde ElRey
,
que elle

i. tt. 9. Itb. 1. e jà o §. Qtitffio- nom manda tal couza fazer

,

res da mefma Clementina a- antes as fuás Juftiças
,
quando

crefcenta
,
que os mefmos Or- vem, que algum Prelado he

dinarios os caftiguem
i
eoCon- íufpeito, e lhe haõ de entre-

cá. Trident. Sef 5. cap. 1. T5\ gar algum Clérigo de ordens

Ghiaflores vero Éf Sef 21. cap. menores , a Juftiça fecular lhe

o. Renovando o Conca. Later efcreve
,
que remeta aquelle

cap. 61. &f Sef. ultima no De- Clérigo a outro Bifpo, pois

creto de Indulgentm difpoem, que elle he íufpeito, e efto íe

que eftes quxftuarios fe prohi- faz
,
por fe fazer direito , e elles

baõ , e aílim a ley civil nefte da boa confciencia deito lhes

cazo, como he em auxilio do nom devia defprazer, eman-
Concilio , e dos Cannones

,
da, que as fuás Juftiças

,
que

pôde licitamente addir novas em efcrever aos Prelados te-

rohibiçoens Guterres Itb. 2. nhaõ em efto licito modo.

IraB. q. 1. n. 16. & 17. E o

mefmo, que aqui fe difpoem,

fe relata na ley 2. hb. i.tt. 9.

que hoje he a ley 4. Recopd.

onde diz ,
que em Caftella

hà fobre ifto hum breve de I

Artigo LVI.

Tem
,
que põem Tabalia-

ens nas audiências dos Vi-
gai ros, e levaõ o ganho

Alexandre, E nefte Reynohà dos feus Efcrivaens ,• podendo

hum Breve de Pio IV. como
teftefica Cabed. Dec. 193. #. y.

De outra Concórdia em tem-

po de ElRey D. Sebaftiaõ ,

faz mençaõ o mefmo Cabed%

ubi fup. n. 2.

Artigo LV.

ITem ,
que defpois

,
que

manda prender aos Cléri-

gos de ordens menores

,

manda-os entregar a outros

Juizes Ecclefiafticos, de cuja

Jurdiçaõnomfom.

elles fazer em fuás audiências

taes notários, e Efcrivaens de

direito.

Refponde ElRey , cj achou
em direito, que aííim o devia

fazer, porque nenhum nom
pode fazer Tabaliaens emfua
terra, falvo elle, e eftofoyjà

duvida antre ElRey D. Dinis,

e o Bifpo de Lisboa, quean-
taõ era ; e foy dada fentença

per os Juizes, que ElRey po-?

zeííe , e ElRey D. Dinis man-
dou efto ver a Bolonha à le-

trados
,
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trados , e acharão

,
que elle

os devia de poer , e affim os Artigo LVII.

houve fempre ata agora , e

manda, que nos lugares, a- T Tem, que noscazos,em
onde fe fempre acoftumou de J^ que era duvida de Jurdi-

eftarem ,
que eftem. çaõ

,
pofto que no libello pu-

zeííe taes qualidades, que a

NOTA. Jurdiçaõ pertencia à Igreja,

naó queria confentir,quelei-

ESte artigo era de muyta gos refpondeííem perante o
concideraçaõ para a Ju- Juis Ecclefiaftico , fem fazen-

rifdiçaõ real
,

porque do ante com eííejuis fumma-
alèm de que o crear dos Ta- rio conhecimento,

baliaens he de direito real. Refponde ElRey, que de

Gabed, Dec. 43. i,p.& Ar<eft. confentimento dos Prelados

24. e he das couzas rezervadas lhe apraz, que a hi nom ha-

em final de poder real. Barbof. ja fummario conhecimento , e

de Judie. mL. i.art.^.n. 38. os fe guarde o rigor do direito,

Prelados fazem Tabaliaés Cie- e fe tenha em efto efta ma-
rigos em feu Juizo ,

para que neira
,
que fe o Clérigo citar

quando da Coroa os queiraõ ao leigo perante oJuisEccle-

compeller a dar autos , ou fa- fiaftico por roubo , ou força

,

zer alguma diligencia, fenaõ ou outro femelhante cazo ,

poíía executar nelles
,
por fe- poendo tal qualidade contra

rem Clérigos: e moftra a ex- elle, porque de direito deva

periencia, que he com gran- refponder perante elle, que
de damno da Jurisdição real, fe o Clérigo tal quallidade

porem os Prelados alcançarão nom provar
,
que feja logo

ifto nas Cortes de ElRey D. condemnado o Clérigo em
Joaõ o II. como conftadofeu outro tanto , como deman-
livro da Torre foi. 30. aon- dava, e feja para a parte de-

de mandou, que fenaõ guar- mandada com as cuftas,que

daíle iílo, por quanto por di- fobre ello fizer, e aífim fe fa-

reito íenaõ podia fazer, por ça ao leigo, que fe deman-
fer affim outorgado àClereíia dado for por couza da Igreja,

por outro artigo, quando oBií- elle, declinando o foro, differ,

po D. Álvaro veyo por legado, que a couza hefua, e nom da

Aa ij Igre-
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Igreja, o JuisEccieíiafticore- Con quafl. de for, comp. e eftá

meta-o logoao Juis fccu'ar j e he mais commum opinião^
fe íe provar perante elle

,
que poíto que niuytos com a com-

a couza he da Igreja
,
que o mum tenhaó no cap. fi Cleri-

leigo demanda , íeja logo con- cus, que a Igreja pode levar

denado em outro tanto , co- os feus contendores ao íeu foro

mo elle demandava, e mais as per privilegio, que para iffo

cuftas , e feja todo para a par- tem ut per Fel/n, m tilo tx. n. 4.

te, que demandada for, fora Valafc.defur.Emphit. q. 39.^.

o principal, que hque para 14. Mirla de Jun/d. 1. p. cap.

fe julgar a cujo for, e per- 30.^ torim. O que extendem
tencer de direito. E que em aos Clérigos, dizendo, que
eíles feitos nom haja mais

,
elles gozao dos privilégios da

que humaappellaçaõ , a íaber Igreja pelo ditto cap. fi Clericus

do Juis EcclefialHco pira o tbt: De rebusfuts vrt Ecciefia im-

Bifpo ou Arcepifpo, e do fe- petierit. e íe prova da ley De-
cular para ElRey. cerntmus cod.de Epifcopal. aud.

E per aqui parece, que vay a

NOTA. Ordenação do lib. 1. tt. 1. §.
10. ibi: E,m fenhorio de alguma-

Efta Concórdia fahio a Igreja , ou pejfoa Ecclefiaftica

Ordenação lib. z.tt.i. igualando eftes cazos ambos
§. 5. que eftà obfcura E nefte mefmo §. 5. tbt. Se o

no contexto , e no direito
,

Clérigo citar algum leigo &c.

em que fe funda, e he tirada E deixado o entndimento, e

ao pè da letra de huma dou- refpoíla
, que íe dà ao ditto

trina de Innocencio no cap. cap. fi Clericus
,

que fe pode

Si Clericus Êf cap. Cum fit ge- ver pelos ordinários nelle.

nerale de for. Compet. aonde A fegunda e melhor opi-

todos rezolvem
,
que a Igreja niaÕ he, que aquclle foro nao

naõ pôde levar o leigo aofeu he competente contra o lei-

foro , fenaõ quando puzer no go , fenaõ quando íe funda o
libello taes qualidades, por- libello em alguma qualidade

que fe induza facrilegio, co- de força, furto, ou violência

mo há todas as vezes, que hà ex Hojhens.in d. cap. fi Clericus

força \ ou occupaçoens vio- n. 3. ao qual fegue Innocenc,

lenta dos bens da Igreja. C. no ditto cap. Cum fit generale

in
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h fine ArchidiacinCAnCannomb. 2. que nas forças, dentro no

16. q.i. FeftiJhdx.fiOkrtcus ad anno , venhao os Clérigos ao

fin. Atifrer de Poteft.Jiecul.reg.^. íetular, porem teraõ eíía dif-

falent. 5. n. 9. Bobad. hb. 2. c. ferença, que o Clérigo naõ

i%n. 16 i.Cov.variar. /. 1. c. 4. virá ao fecular , fenaõ dentro

n. 2. Rndoan.de Reb.Ecclefq. do anno, que he o tempo,
78.c\8. Caldas Pereir.verb.Im~ que as leys limitaõ ao inter-,

piorandam n. 32. Marta de Ju- di&o
,
para fe proceder nelle

r/fd. 2. p. cap. 30. n. 14. Barbo/, previlegiadamente , e o leigo

in L. Si quis ex aliena n. 147. O hirà fora do anno, porque,

que procede, pofto que o reo como aquillo fe funda em qua-

neçue a qualidade propofta, lidade de íacrilegio, eíla dura

exBarboftibifup. donde quan- fempre, e aííim tem lugar an-

do a Igreja intentar reivindi- tes do anno, como acabado
caçaõ íimples, e o reo ne- elle.

<rar^ fer a couza da Igreja, Deita mefma Concórdia

hà de fer remetido a feujuis, fahio a outra, que fe fez com
e aííim procede a Ordenação ElRey D. Sebaítiaõ

, que vay

no verficulo. E ajjim fe faça abaixo de q outroli fahio a Or-

ao leigo. denaçaò no §. feguinte que

E querendo efta meíma Or^ he o VI. o qual foy treslada-

denaçaõ favorecer a Igreja, do ao pè da letra, do que no
feguindo a opinião dos que ditto cap. Cum fit generale diz

dizem, que o Clérigo em léus Innocencio •> e foy acreícen-

bens goza do privilegio da tado por declaração ao ultimo

Igreja, difpos aqui
,
que fe o verf. do§. y. que trata da rei-

Clerigo citaííe ao leigo por vindicaçaõ ibi ,Eaffimfefaça,

força , foííe obrigado a hir Tratando de decidir hum ca-

refponder ao foro Ecclefiafti- zo mixto
;

quando conferia

co, como fe colhe do prin- parte à Igreja, e nega parte,

cipiodefte§. j. tbr.Se o Clérigo e tudo o que alli fe difpoem,

citar ao leigo &c. E ainda que he tirado das melhores opi-

lhe naõ deu o mefmo privi- nioens dosCannoniftas.

legio em todos os cazos , deu- Aqui advertirey
,
que na

lhe nefte de roubo, e força, Coroa vejo praticar, que nos

como também os leigos tem cazos, em que o Ecclefiafti-

pella Ordenação hb. 2. tt, t. §. co conhece por razaô das qua-

lidades ,
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lidades , defpois que o Juis

Eccleííaftico dà íentença
,
que Artigo LVI1I.

fenaõ provaõ , e condena ao

leigo, coítumaõ tirar aggra- T Tem q fe algum leigo de-

vo para a Coroa da forca, que J^ manda outro por algu-

fe lhe faz em haver as qua- ma herdade dàlgumaquin-
lidades por provadas, naõ o ta

,
que traz emprazada

fendo, e coftuma dar-fe pro- da Igreja, que diz, que lhe

vimento , o que cuido
,
que forcou algumas couzas das

naõ pode fer
,
porque , como pertenças delia , nom confen-

eíla forca naõ poíía fer mais, tem, que o demandem peran*

que huma injuftiça, naõ faõ te o Juis Eccleíiaítico
, pon-

eítas , às que ElRey acode dolhe penna.

na fua Coroa, fenaõàaquel- Refponde ElRey, que por
Jas, que faõ notórias, ouon- direito aífim deve fazer, por*

de fe denega o direito natu- que elle he Juis das forças,

ral • por onde, quando ouvi- mormente que eíles íaõ am-
das as partes, fe deu fenten- bos leigos, e da íuajurdiçaõ,

ça, naõ ha força, e podem e por tal demanda nom fe de-

as partes ter remédio appel- nega o direito
,
que hade ha-

lando, e ultimamente, por* ver da Igreja,

que eíre cazo foy concorda-

do , e ficou a ElRey hum dos NOTA.
cazos , e aos Prelados outro.

Cada hum dos dittos cazos T*\ Efta Concórdia tem fú-

fica fem fobordinaçaõ , e pri- X^J damento parte da Or-
vativo daquelle foro

,
porque denaçaõ lib* 2. tt. 1. §. 2. e

fe ElRey houveíle de conhe- abaixo vay outra Concórdia
cer do íeu cazo, que hequan- mais larga,

do fenaõ põem qualidades, e

defpois por aggravo houveííe Artigo LIX.
de rever o bem , ou mal

,
que

o Eccleíiaítico julgou o ieu Tem
, que conftrange as

Icazo, ficava conhecendo de Juíliças , que lhe entre-

ambos , de hum por conheci- -* guem os procefTos
,
quan-

mento próprio, e do outro do algum leigo lie dcmanda-
por reviíta. do, e duvida a quem pertence

ajur*
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a Jurdiçaó, e prende os eferi- eito as Jurdiçoens haõ de ha-
vaens. ver igualeza ; e fe devem aju-

Refponde ElRey, que el- dar huma á outra por fe fa-

les devem efto de fazer
,
quan- zer direito, e Juftiça ,• efe for

do as fuás Juíliças requerem cazo de penria defangue,aos
aos feus Vigairos

,
que lhe en- Sacerdotes , e Beneficiados , e

viem os proceííos , e aííim o Clérigos nom os conítrangera.

fazem as fuás Juíliças ,
quan-

do lhe os feus Vigairos reque- Artigo LXI.
rem

,
que lhos enviem: caem

efto huma Jurdiçaó deve íer T Tem
,
que aos Clérigos

Iajudada pella outra, e aííim manda, que paguem nas

o dizem os direitos feus can- -*• pontes, e calçadas, e fon-

nonicos, que hum braço deve tes , e os conílrangem, e pe-

ajudar o outro, e aííim faõ nhoraõ fem licenças de feus

artigos antre elle e a Clerezia. Prelados , e aííim para os ou-

tros encargos.

Artigo LX. Refponde ElRey, que elle

pode efto fazer por direito,

I
Tem,q manda conftranger que taõ laudavel couza, como
os Clérigos, que teítemu- efta he, nenhuma pefloa, poí-

nhem perante elle, elhes to que íeja Ecclefiaílica , nom
põem pennas „ fenomteílemu- deve íer efeuzada, e he ani-

nharem, go antre os Reys, que ante

Refponde ElRey
,
que elle elle foraõ , e a Clerefia : E pp-

nom eonílrange,mais que lhes rem nom haõ
,
porque fe ag-

requerem
,
que venhaõ teíle- gravar de tal couza,poisfeelles

munhar nos feitos, em que lograõ delias, efom boas, eho-
nom ha penna de fangue , e neftas, eafíim fe moílrapordi-

aífim manda elle às fuasjuíli- reito
, que fe deve de fazer. E

ças, que quando lhes os feus ao que dizem, que manda às

Vigairos requerem
, que os Juftiças geralmente, que fa-

leigos teílemunhem perante çaõ guardar o ditto artigo,

elles
,
que vaõ teftemunhar

,
mandamos, que lho façaõ em

e efto nom devem elles con- todo guardar em os cazos,

tradizer
,
que nom ha direito que o artigo dà poder para

hi, que o contradiga, e em ello.

NO-
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to he aos que mora5 nos cir-

N O T A. cuytos das Igrejas, nom he di-

reito
, que os eícuzem, e que

DEfte artigo Te colhe o quanto he dos cazeiros , e dos

entendimento da Or- coutos, ja tem reprica.

denaçaõ lib. i. tt. 66. §. 43. Êf

Itb. 2. tf . 5 8 . %finai Artigo LXI V.

Arúgo LXII.

ITem ,
que toma as offer-

tas, e MiíTas dos Hofpi-

taes , e os dà para pouzarem

em elles os prezos , ecadeas,

lançando os pobres fora.

Refponde ElRey, que nom
há mifter refpofta

,
porque vay

ja em cima aos XXXIX. Capí-

tulos. E quanto he dos prezos
,

e cadeas ,
que põem em elles,

dizem bem, e manda, que af-

fim fe faça, que os nom po-

nhaÕ , falvo quando for em
tal lugar, e neceífidade, que

fe de outra guiza nom poíía

hi ai fazer, e elle manda aos

Corregedores da corte , e das

comarcas
,
que aííim o façaõ.

Arúgo LXIII.

ITem,qConftrage os cazei-

rso , e mancebos, quemo-
raõ no circuito das Igrejas, pa-

ra todo-los outros encarregos,

e lhe tomaõ os filhos.

Reíponde ElRey,que quan-

ITem ,
que confente

, e

trás em fua caza Judeos
fizicos, e çurgioens e lhe dà
cartas, que uzem dosofficios.

Refponde ElRey, que aífim

o fazem em corte de Roma
,

como elles bem íabem , e o
Papa deu delo letra aos Ju-
deos , da qual aqui moftraraõ
o treslado

, porque o poííaò

ferj à qual ElRey em muytas
outras couzas nom quis dar
favor, por o entender por fervi-

ço de Deos , e bem de fua terra.

Artigo LXV.

ITem , que privilegia os Ju-
deos contra o direito Can-

nonico , e lhes dà licença,

que nom tragaõ íínaes.

Refponde ElRey, que elle

faz efto a taõ poucas peíloas

a refpeito do que fe faz por
todas as terras , e fe fez fem-
pre em efta, em que he mais

de louvar
,
que de reprehen-

çaõ
,
porque naõ acharáóem

todo o Reyno dezjudeos.

Arú-
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ITem ,
que lhes guardem

o XI. artigo dos XL. que

foraÕ feitos em corte de

Roma , e que quando hou-

vefTe daqui em diante de fazer

Ordenação, ou Ordenaçoens,

e eftabelecimentos por bom
regimento do Reyno fobre

couzas prejudiciaes , de que

poíía vir prejuízo , ou danno,

ou prol da terra, e bom re*

gimento , eftado do Reyno,
que os mande chamar, e as

fazer com feu acordo
,
porque

taes Ordenaçoens, eeílabele-

cimentos aíTim íe devem de

fazer,demais onde ElRey quer,

que por elles hajaõ de fer li-

gados os Clérigos.

Refponde
,
que quando al-

gumas couzas grandes lhe ata

ora vieraò , e por outras cou-

zas
,
que compre a bom efta-

íio do Reyno , e feu ferviço

,

fímpre uzou de chamar os Fi-

dalgos, e Prelados, e Povos

do leu Reyno , e com feu acor-

do ordenou , o que entendeo,

que era bem , e que affim o
entende de fazer da qui em-
diante, e os chamar

, quando
entender, que cumpre, e vir,

que as couzas taes faõ, que
devaõ fer chamados.

ITem, que osjudeos ren»

deiros os citaõ perante os

Juizes das cizas , e os fazem
jurar.

A efto manda ElRey aos

Juizes das cizas
, que quando

virem, que algum deve fer ci-

tado, que o mande citar por

o Porteiro do officio, e de-

fenda aos Judeos , que por íi

os naõ citem.

Arúgo LXVIII.

ITem ,
que defendem

,
que

os Clérigos naõ herdem
os bens de feus Padres

,

e Madres , e outros
, que a el-

les vem de direito.

Refponde
,
que tal defeza

nom hahy, nem lhos embar-

ga , com tanto
,
que nom fejaõ

os bens nos Reguengos.

E
acima.

NOTA.
Sta Concórdia ferve pa-

ra explicar a que fica

Bb Arti-
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Artigo LXiX.

I
Tem

,
que lhe manda ci-

tar os moços , e mocas
,

filhos de feus lavradores,

ra dos Moíteiros com a'guma
mulher , comem-no lo^o , e

lem hir à cadea o entreguem
a leu maior , fe taes horas
Tom, porque aíTim lho reque-
rem léus maiores , que o fa-

e de feus coutos
,
que morem çaó

,
por os caítigarem , nem

com os fida'gos
,

pella qual os tem em as prizoens íegraes,

couza fe deípovoaõ as quintas

fuás.

Refponde ElRey, que elle

defende em íuas Ordenações,

que filho, nem filha de ne-

nhum lavrador feja confran-

gido para morar com outrem,

e mando que lhas guardem,

e íe algum fizer o contrario,

traga inftrumento com rel-

poíta dos que o julgarem , e

fazerlhes-haõ direito dos ag-

gravos
,
que lhe faziaõ os

Corregedores, Meirinhos, e

Juftiças.

íalvo , fe os íeus mayores o
requerem às Juftiças fegraes

,

que os tenhaó em fuás pri-

zoens.

D
NOTA.

Efta Concórdia fahio a

Ordenação//^, j.w.31.

Artigo LXXI.

I

Artigo LXX.

,\,II em ,
que prendem os

Frades , e Clérigos com
mulheres folteiras, e oslevaõ

às cadeas , e os tem nas fuás

prizoens.

Refponde ElRey, que elle

Tem
, que fe vaõ às cazas

dos Clérigos , e Beneficia-

dos , e lhes tomaõ os penho-
res , e às mulheres deli es def-

pem as fayas , e porque as nora

querem leixar , daõ-lhes ao
pào , e punhadas , e couces

por as penas, que as barre-

gans haõ de pagar, e efto fa-

zem
,
porque as penas fom da-

das aos Corregedores , e que
mandaííe fobre ello faber a

nom manda prender nenhum verdade, e lhe nom mandar
Clérigo

,
pofto que tenha bar- bufear fuás cazas, como buf-

regàm, ou achem com alguma caõ
,
porque he grande ef-

mulher folteiraj e quanto aos candalo.

Frades , fobre' os acharem fó- Refponde
, que lhe nom

man-
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mandou, nem manda penho-

rar Clérigos nenhuns
,

pofto

que cenhaõ barregans , nem
lhe poz em fuás Ordenações,

nem mandado, cjuehouvelTem

de pagar alguma penna, e fe

lhes alguns levàraó, e lhesef-

to fizeraó , digaõ quem he,

o que lho fez, e farlhe-hadel-

les direito , edapnena, que

lhe põem às mulheres queíaõ

leigas, , e da fua jurifdiçaõ
,

nom tem elles em efto, que

fazer nada.

Artigo LXXII.

ITem, que os Meirinhos,

e Alcaides fe mettem por

os lugares , e fazem pedidos

de paõ , e vinho , e fe lho

nom querem dar, fingem que

os trazem em rol
,
para os

penhorar por algumas divi-

das , ou fingem contra elles

algumas outras couzas, e os

ameaçaõ.

Refponde
,
que elle fem-

pre defendeo , e defende, que

Alcaides , e Meirinhos nom
façaõ taes pedidos , nem taes

achaques ponhaõ , fob certas

pennas contheudas em fuás or-

denaçoens, e fe lhes elles o
contrario deito fizerem , agra-

decerlhes-ha de lhe darem in-

formação, quaes faõ os que o

?ajlica, e Ternporal. 195
fizeraõ, e como fe poífa fa-

ber, e provar para eile faber

a verdade, e lhes dar penna, e

efcarmento.

Artigo LXX1II.

ITem ,
que lhe entraõ em

fuás cazas , e Igrejas por
as mancebas, e andaõ revol-

vendo feus bens , e arcas , e

nom dizem
,
porque o fazem,

e entaõ (e vaõ, fazendo-lhes

em efto grande injuria.

Refponde
,
que tal couza

nunca mandou fazer , nem
manda

,
que fe faça, e manda,

que lhes nom bufquem , nem
revolvaõ íuas cazas , e Igre-

jas, falvo havendo boa infor-

mação certa
, que elle tem

barregam dentro em íua caza,

ou em cada hum deífes luga-

res , levando hi Tabaíliaõ , ou
duas teftemunhasdos vefinhos,

que vejaó , como fe bufcaÕ

direitamente , e manda que

as prendaõ onde quer que as

acharem.

Bb ij Dos
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Dos aggravos
,
que lhe fazem

os Senhores , e Fidalgos , e

Confelhos.

Artigo LXXIV.

I^Tem ,
que defendem , e

fazem confticuiçoens
,
que

nenhuns nom vendaõ paõ ,

nem vinho à mercadores para

tirarem fora do lugar , nem
os mandem fora a outros lu-

gares para os poderem vender,

c fe o fizerem
,
que o pcrcaõ

e que fubefta comprehendem

os Clérigos, e os demandaõ.

Refponde
,
que elle man-

dou , e manda
,
que codas as

viandas, e mantimentos ,
que

fe corraõ de huma a oucra

parte , falvo fe alguns confe-

lhos tem eípecial foro , ou

privilegio , ou mandado íeu

efpecial
,
porque as nom poí-

íaõ tirar , e em taes lugares

,

aonde aífim geraimentem tem

defeza tal , ou privilegio , ou

coftume , elles o devem guar-

dar, porque fe eito aífim nom
fofle cumprido , em vaõ fe

faíiaõ quantas ordenações fe

fazem. E íe de oucra guiza os

coníelhos , ou íenhorios fazem

algumas oucras defezas de no-

vo fem íua authoridade , man-

da, que lhos nom guardem.

Artigo LXXV.

ITem ,
que os Senhores, e

Fidalgos lhe comaõ fuás

beítas para fuás carregas,

e para (eus ferviços.

Refponde ElRey
,
que nun-

ca tal couza mandou fazer,

nem manda, que fe faça da
qui em diance aos Beneficia-

dos , e Clérigos de Ordens
Sacras, e íe lho alguém fez,

ou fizer
, que o requeiraõ a

elle, ou à fuás Juftiças , e que
lho fará muy bem correger,

falvo íe andarem ao ganço

,

em cfte cazo aquelles Fidalgos,

que por direito , ou efpecial

mandado de ElRey as houve-
rem de haver , e hajaõ-nas
aííi como as dos outros.

Artigo LXXVL

ITem ,
que vagando os Be-

nefícios, e ainda que nom
feja letigio fobre elles

,
que

os fenhores das terras tomaò
as poííes delles, e as tem.

Refponde ElRey
,
que à

peciçaõ dos Prelados fez huma
Ordenação , em que forti da-
das graves pennas aos que cães

couzas fazem , aqualelle fem-
pre guardou, e mandou guar-

dar, e ja muytos foraó por

elo



da Jurifdiçaõ Ecclefiafiica , e Tefnporal. 197
elo pennados ,• e porem Telhes rior tem força defentença de-

alguns eito fazem, e fe eiles finitiva, ut tn cap. fin. de RI»

nom ag^ravaõ, nom ha em elo leBion. nottaÕ os Doutores , e

culpa, porque aggravandoíle aílim como, o que tem fen-

a elle, lhe mandara fazer di- tença naó pode entrar na
reito, e juftiça, e parafeefto poííe por fua authoridade , af-

bem guardar , tenhaõ elles fim o confirmado cap. Veni»

maneira tal, que nom aggra- em deTeftibus. L. ^uireflituere

vem os Padroeiros , e lhe man- ff. de Reivincat.L. Mi/es §. Judi-

as tomar as poli es. E fe hou- cari ff. de Rejudie Valafc conf.

verem de poer hy Ecónomo, 191. n. \%.Gom. inreg.deTrie»

ponhaó-no natural da terra , e nali q % 27. donde como à Eípa-

lem fufpeita, e nom mandem nha feja concedido privilegio,

dar os fru&os atha que o fei- que naõ poíTa neflres Reynos
to feja determinado por fentê- haver poíle de Beneficio algum
ça definitiva, porque fe de eftrangeiro, como refere Ce»

outra guiza o fizerem , de hum vallos 4. ^?. <^. 1.77. 347. Éf 426.

inconveniente fefeguirà outro. Bobad. lib. 2. cap. 18. n. 208.

1 Azeved. cap» 1 4. lib. 1

.

tt. 3 . E em
NOTA. França Rebuf.de Liter. natural

glof. i.n. 1.& in PraB. Benefi»

DEfta Concórdia parece, ciai. tt. de Refcript mixtis gl. 1.

que fahio a Ordenação, & in tt. de Pacificis poffefjor . n+

lib. 2. tt. 19. que prohibe
,
que 216. Covar Pratlic. cap. 35.fi*

fenaõ poíía tomar poíle de 5. e nefte Reyno a Ordenação
Benefícios fem authoridade lib. i.tt. 17. §. 1. Suppofto efte

dos Ordinários, pofto quede privilegio de toda Hefpanha,

direito aííim he
,
que a poííe de que Portugal he parte, pò-

fenaõ pôde tomar por própria dem os Reys prohibir
,
quefe-

authoridade ex Ancharr. in reg. naõ tome fem authoridade dos

Sine poffejfione lib. 6. que fegue Ordinários, e ainda fua Ber»

Arcediago in cap. Cum qui , de nard. in PraB. cap. 54. eneíla

prabend. eodem Ub. aonde diz, mefma rezaõ fe fundava huma
que perde o direito

,
que tem; Concórdia, que nefte Reyno

por aquelle tx. no §. 1. e o havia, que todas as letras de

diífe Anfrer adCapellam ^.443

.

Roma antes de fe executarem,

porque a confiííaõ do fupe- fe prezentaífem ao cappellaõ

mor
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mor para daly receberem o lhe manda dar fuás cartas

,

execfuaiur , como confta da que os feus Porteiros , dados

Concórdia de ElRey D Joaó por carta de ElRey, citem,
o I. Porem efte direito remit- e penhorem , e conftranjaõ

tio de íi ElRey D. Joaõ II. por fuás dividas quaeíquerde-

como refere Refende na íua vedores , e fe alguns embar-
Chronica cap. <5j. garaõ ata-ora que fe a elle

aggravaraõ,nem requererão, e

Arúgo LXXVII. eito fenom entende em alguns

lugares, onde he uzança, e

ITem, que mortos os Bif- íempre íe uzou em contrario,

pos , e Prelados , Abba- de nom ferem hi penados ,

des, e Reitores , os Fi- nem citados,

dalgos , e Eícudeiros fe vaõ

às Igrejas, e rouba-nas do que Artigo LXXIX
tem , e aííim fazem como os

vem doentes, e ante que mor- "T Tem, que qualquer
,
que

Iraõ , e pêro fe queixarão à ai- tiver vinho , ou outra cou-

gumas juftiças , e que lhe nom "* za, e o levarem fora do
foy feito direito. termo fem licença

,
que o per~

Refponde ElRey, que a ca, e fazem efto guardar aí-

ley fuzoditta he , fe alguma fim a Clérigos, como a leigos,

juíliça foy para elo requerida, Refponde ElRey, que nom
nom foy elle, porque fe o elle tem neceííidade de refpofta

,

fora, mandara-lhe fazer di- porque jà a leva acima em
reito, e fe efto alguns fizerao, outro artigo como efte.

digaõ quem lho fez, e farlho- TTJ Stes capitulos atraz todos

haõ correger. *& aífinaraõ os Prelados, enté-

dendo vaõ bem as refpoftas a

Artigo LXXVIII. clles
,
por ElRey dadas ; feitos

em Santarém , no Mofteiro de

ITem, que nom leixão os SaÕ Domingos,trinta de Agof-
porteiros das Igrejas, e to do anno do Nafcimento de

officiaes citar feus obri- NoíTo Senhor JESUS Chrifto

gados por dizemas devidas. de mil quatro centos ,e vinte

Refponde ElRey, que elle e fette.

nom manda tal couza, ante

De-
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Declaração , e Nota* /Irtigo I.

ASSim Te rellata em hum
termo, que eftá no li-

vro fegundo das leys de El-

Rey D. Aífbnfo V. foi. 52.

E logo mais abaixo , tratando

dos artigos, que fe Ceguem ,

diz outro termo, que poíto
,

que os Prelados os naõ aííig-

naííem, ficarão de acordo com
El Rey, que fe deceriaõ da de-

manda, que em Roma pen-

dia fobre elles, e diz o ter-

mo que fe deceraõ delia. E he

de nottar, que eit.es artigos

feitos com EIRey D. ]oaõ o

I. eraõ fobre matérias
,
que

em Roma pendiaõ por legi-

tigio , de que fica grande au-

thoridade ao concordado
,

porque os Prelados tinhaõ li-

cença do Papa para fe com-
por, como fica moftrado. E

aííim elta compoziçaõ fica

tendo authoridade Appoftoli-

ca , e naõ fe pôde cuidar
,
que

fe fez nada fem o Papa o fa-

ber, pois a cauza pendia em
Roma, e là fe fez o deci men-
to , aonde as couzas fe fazem

notórias, e todas as folemni-

dades fe haõ de preíumirpelo

tempo, que tem paíTado , e

uzo
,
que fe continuou deites

mefmos cazos : os dittos arti-

gos faõ osfeguintes.

MAnda dar cartas aos

excomungados, que os

Povos os naõ hajaõ , nem evit-

tem por excomungados , nem
os prendaõ , nem levem dei-

les as pennas, pella qual re-

zaõ eítaõ em peccado mortal,

e com elle morrem.
Refponde ElRey

,
que an-

tigamente os Reys deltos Rey-
nos acharão, que os Prelados

excomungavaõ algumas pef-

foas em os cazos , em que nom
eraõ Juizes de direito , ou
quando eítavaõ appellados,e
eito faziaó por eítender fua ju-

nídiçaõ , e procederem por

vontade, e nom por direito,

e para poer a eito remédio,
foy por elles determinado com
os Prelados de íeus Reynos

,

de fe darem cartas
,
que os

nom evittem as juítiças fecuía-

res em feus juizos , nem os

prendaõ , nem levem delles

pennas de excomungados , fe-

gundo he contheudo em feus

artigos, e Ordenaçoens, e fem-

pre fe uzou deita guiza , e aífim

entende, que cumpre por íer-

viço de Deos , e bem de fua

terra de íe fazer nos cazos

contheudos no ditto artigo,

e em os cazos
,
que fenom

de-
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devem ciar, elle defenderá, reito , tendo taõ deficultozoo

que fenom dem , Porem fe recurío a Tua Santidade , de
EIRey vir

,
que em alguns cuja maõ haõ de efperar o re-

cazos, que he bem de eícre- médio.

ver aos Prelados, ou aos Vi- Faz efta Concórdia meti-

gairos elle efcreverà , ante que çaõ de duas couzas , a faber,

dè fuás cartas, que o corre- concordatas, e coítumes an-
jaõ , ou lhe moftre como pro- tigos , e no primeiro concilia

cedem, como deviaõ , ou nas grande autLoridade a eíta no-
cartas mefmas fe poderão po- va Concórdia, que ja aflim

er as rezoens fufoditas porque eftivelíe concordado com os

fazendoííe doutra guiza , fe- Prelados , e quando deitas

guir-fe ha grande prejuízo aos Concordias, que precederão

que daõ taes cartas, e quan- naõ tenhamo» plenária noti-

do vir, que compre de lhe ef- cia, bailara q'.e allegada fe

crever , lhe efcreverà em duas prove com o tempo immemo-
cartdS, como elles requererão,

e eito fará elle, fegundo os

Prelados eftiverem alongados,

ou achegados donde elle eí-

tiver.

NOTA.

DEÍla Concórdia fahio a

Ordenarão Itb. i.//. 9.

§. iz. que tao mal fo-

frem os Prelados , naõ con-

ciderando
,
que a elles he mais

útil efte juizo
,
que aos fecu-

lares, porque os defende em naõ eftar recebido nas forças,

feus Benefícios , e nas pòííes como toca Navarr. tn cay.

delles , contra a iniquidade de Cum conttngat 1. temed, verj,

juizes executores
,
que alte- 10. facit. Cevai/os. 4. p. m

rando as ordens de feus fup- epifl. n. yô.Bobadil. lib. i.cap.

periores , muytas vezesospri- 1 6. n. 90. & cap. z%.n.i-$$.Seff.

vaõ de feus Benefícios, edi- delnhebiúon.cap^^^.n^. E
aquel-

rial , como ja apontey acima.

E quanto aos coílumes, eque
fempre aífim uzou, também
he de muyra concideraçaó
pella rezaõ do *.x.incap.Cu*n

vehiffet de eo qut thitúl. tn p.f
fèf, ibi Bonam tei r<e conjuetndi-

nem • e efte íendo mixro ae
ambos eirados tem mais f^rca

ex his qua DcBor Qeor^tm de

Cabedo Collega nofter y Dectf.i n,.

n% 3 . & \.part. decif. 17. n, 4.

E naõ o offende o cap.

Quatiter de judie, que alem de«nj
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aquelle texto traca

,
queíenaõ lib. z. tt. 10. §. 1. em quanto

poiía recorrer ao fecular pos naquelles cazos manda haver

defeito do Juis Ecclefiaftico

,

a petição da parte por jufti-

que era em cazo , em que o ficada, para erfeito de fe lhe

fecular ordinarianente, e por paliar carta tuitiva.

modo de Juizo ,
queria canhe- E quanto ao primeiro

, que

cer da cauza , o que na Co- toca à denegação dos auttos,

roa nao ha ,
que ío fe pro parece couza (em fundamen-

cede nella extrajudicialmen- to
>
porque fuppoílo que El-

te , e por via de íummariain- Rey pôde tirar as forças
, que

formação, em ordem a def- fazem os Juizes Eccleíiaftícos,

forçar o Vaííallo , como digo, he o Colleitor , ou qualquer

E efte coílume ja tem ap- outro Prelado, dequemfeag-
provaçr.c Appofbollica no ul- grava obrigado à mandallos,

timo artigo dos XL. de para delles fe tomar informa-

£lRey D. Dinis, por fer con- çaõ
,
porque alem de aílim ef-

fótme aos Canuones antigos, tar concordado, que fe dem
e Dire ; to Cannonico, e por os auttos, quando hum Juizo

..ai cbfer. z.do no mundo todo, os pedir ao outro , ainda con-

como digo acima. forme á direito a Jurisdiça5

Qurmdo do Juizo da Co- eípiritual , e politica nao pôde
roa fe p

Qdem jlo Colleitor
,
que impedir-íe

,
para alcançar feus

neftes Reynos aíí.íte
,
que pi- fins , antes huma eítà obriga-

ra fe tomar efta fummaria
,

da empreftar feu braço à ou-
*» extrajudicial informação

,

mandj os aufos , recufa fazei-

lo
,
por moílrar

,
que naõ con-

fente nrdz conhecimento ,

que os Re rr
s tomaó para de-

fençaó de feus Vaífallos ; e

neítes cazos eífà introduzido

por eftillo, que a petição da

pj.'te :e haja por juftificada

,

e fe lhe dè provimento , o qual

tem fundamento na Ordena-

ria, quando lhe feja neceífa-

rio uzar delle Cap. Cum ad ve~

rum oo\ difi. cap. Duofunt ead.

cap. §oitia 6. de Maiorit. cap. i,

de Offic. ordin. E aííim entre

ellas naõ ha encontro, fenaõ

uniaõ , e igualdade, e pofto

que pareça, que o ha, quan-

do de atguma das partes fe

excede , e fe entra pelo deílri-

cto , e poder da outra. L. 3,

çaõ Itb. 1. tt. dos Dezembar- ff% de Offic. Prsefed. ainda nefíe

gadores do Paço §. 116. e no cazo o encontro he ordenado

Ce a bom
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a bom fim , tomado por meyo ut m L. 3 6. lib. 2. tu j. Recopi/.

de defençaõ
;
porque codas as Covar. Pratfic. 6}.n> i.Cened.

vezes, que a malícia, ou ig- q. 45.». • 20. Os exemplos faó

norancia cauza algum exceíío os íeguintes ; Como foy no
em qualquer das Jurisdiçoens, aggravo de Gregório Fernan-
o que defende a íua parte, des , anno 1575. e no atroravo

juftamente prohibe efte excef- de Elena de Neiva, de 1^77.
fo pelos meyos, que lhe pa- e em outro de António Vel-
rectm convenientes, poden- lozo, anno de 1J04. e anda
do compellir a outra parte, huma certidão de Pedro Al-

que fe contenha nos limites mirante no aggravo do Du-
de Tua obrigação ;

porque que de Aveiro, do anno de
aquelle

,
que excede, faz feu íjoi. em que refere muitos

íuperior a feu igual fobre o cazos , e hoje os daõfemref-
exceíTo, de que uza , e naõ polia, e cumprem â requeri-

íobre a Jurisdição, que tem, mento da parte recorrida, de-

fenaõ fobre o abuzo delia, e fiftindo do defpacho, que deo
do que , a titulo de exercitai- cauza ao recurfo , e fe decla-

la , fe tem excedido ,• prefup- rou gravozo.

pondo, que quem tira os me- No oucro ponto, em que
yos para a defençaõ , tira a

mefma defençaõ, e que o Prín-

cipe
,
que podendo acudir a

leu Vaííallo , o naõ faz , elle

he o que o opprime. Suppoí-

to ifto : quando o Collcitor

naõ os dando, fe ha a pe-

tição por juílificada
, poílo

que o eílillo otenhaaííim re-

cebido, naõ lhe acho íuffici-

ente fundamento
, porque a

parte pôde fazer a petição

nega os auttos , affim faz for- muito a feu gofto, e contra a
ça ao VaíTallo , tirando-lhe verdade dos auttos, entenden-
os meyos de fua defençaõ

,
do

,
que o Colleitor os naõ

como ao mefmo Príncipe, a dará , fabendo que tudo , o
quem toca examinallos, e nef- que nella diz, fe lhe hade
teReyno, havendonelle Nun- haver por juftificado , e

cios Appoftolicos, fempre íe

deraõ auttos , e ha diíto muitos

exemplos, e neíla conformi-

dade procedem as leys de Caí-

gella, que mandaõ } que fe dem

hade alcançar provimento , e

ha nifto grande iniquidade,

e perjuizo da outra parte fem
peccado, nem culpa fua, que
a naõ tem no que o Colleitor

injufta-
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injuílamente faz. O que nef- Ho 6. de Stnt. Excomttmcat. e a

ta matéria anrigamentefe fa- concordata acima artigo VI. e

zia, era mandar conhecer do as allegaçoens
,
que trás Bo*

aggravo â revellia no qual bad. na Politica lib. x.cap.\%.

termo a parte aggravante íe n. 139. e nós no tratado de

admitcia à juítificar o feu ag- Mana Regia cap. ^.& cap. n.â
gravo por papeis de fora , ou n. 6,

teftemunhas
,
porque quando

ElRey mandava vir os pró-

prios auttos da Legada, ainda

niíto deferia muito aj Juizo

Eccleíiaítico , naõ querendo,

que do aggravo de feu Vaííal-

lo lhe conftafle por outros

meyos
,

que pelos mefmos
autos Eccleíiafticos

,
que o

Juis , de quem íe aggrava pro-

ceflouj e quando elle lhos ne-

ga
,
pôde converteríe a outro

modo de prova , admitindo

I

Artigo II.

Tem, que toma conheci-

mento antre Clérigo, e

Clérigo, quando algum Clé-

rigo demanda outro Clérigo,

dizendo que o forçou do Be-

neficio, fruitos , e novos, e

rendas, e que aííim toma co-

nhecimento do Clérigo , fe o
demandaõ

,
que fez força a

a parte , á que juftifique fua outro Clérigo, ou leigo.

petição, e fe moftrar
, que lhe

fez aggravo , entaõ fe lhe dè

provimento. E neíta forma fe

uzava athê a era de 1 597^1 on-

de hindo eíla queftaó à Meza
do Paço em huns autos de D.

Maria de Faria, anno de 1 597.

fe deu deípacho
, que o Juiz

Refponde ElRey
,
que coí-

tume foy fempreem eíle Rey-
no , e he , que das forças no-

vas, que faó feitas athe hum
anno , ainda que feja antre

Clérigo, e Clérigo, e íobre

couzas Ecclefiaílicas, fe aquel-

le ,
que he forçado o quer ci-

cia Coroa procedeífe à revê- tar perante o Juis fecular
,

lia, e aqui começou a intro- que o pôde fazer, e o Juis íe-

duzir-íe
,
que íe houveífe a

petição por juftificada , en-

tendendo-fe, que era o mefno
huma couza, e outra, fendo

muy differentes : e o procedi-

mento conforme o cap. Dde-

cular tomar conhecimento do

tal feito, e alTim quando fe o

leigo queixa do Clérigo
,

que o forçou , ElRey , ou fuás

Juftiças feculares tomarão dei-

to feito conhecimento de^e

Ce ij dia
;
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dia
,

que o forçou athe hum que fe fazem por força , e

armo , e paílado o anno, de- armas, e de fado , ou fejaõ

mande-o perante íeu Juis , o entre íeus Vaííallos , ou entre

qual coftume he eferito no Eccleíiafticos
,
que íaõ de dif*

livro das Ordenaçoens anti- ferente Jurifdiçaó , neílas co-

guas , e ainda conforme adi- nhece como Juis , a que de

reito Cannonico. direito tocca manter feus Vaí-

falos em paz, dando fenten*

NOTA. ça
,
que fe executa com effei-

to, porque ainda que nas cou-

DEfla Concórdia fahioa zas e efpirituaes,Ecclefiaít.icas

Ordenação Ub. i. tt. 1. pareça, que ElRey naõ podia

§. 2. e ttzsCaked, dec. 32. eíta julgar , nem ainda fobre in-

Concordia, e fundaíle em di- cidente de força, porque ás ve-

reito no cap. Regum 13.^. 5:. zes fe involve difcuífaõ deti-

cap. Príncipes eadem cap. Chrif- tulo Ecclefiaílico
,
que naõ

úanus w.q. i.cap.Ad mini/Ira- pôde pertencer ao íecular

tores 13. q. j. cap. Petimus 11. Clement. única de Cauf.po/f.por-

qu<efi. 1. a onde o Reitor da que ao menos para corar a

Província conhece da cauza poífe, fe conhece do titulo,

do eípolio
,
que hum Biipo e hà fummario conhecimen-

fizera a outro. Novar. in d. to do petitório
,
que nas ma-

cap. Cum Contingat r. remed. terias Ecclefiafticas , a poííe

verf. Decimofacit. Lucas de Pen. involve propriedade pella re-

in L.ftcoloni C. de Agricohs , &? zaõ da L. 3. ff. de Interditl. A-

cenfit. lih. 1 x.Gudhelmus verbo St fliB. dects. 24. glfin. in L.fin. ff.

ah/que líber. fub. tt.de fidei comif. Ufufru H.Chiemadmodum caveat %

fubjlit. àn. 39. Menoch. Recup, Rota antiqmt. 2 2 3 . & 8 40. com
remed. 1 5. n. 234. tudo neíles cazos , naõ fe tra-

E porque as forças fefa- ta de difcuífaõ de couza , ou
zem a feus vaííalos , ou de direito efpiritual , fenaó do
fa<5to com armas , e violen- fado da força , a qual quef-

cia , ou em Juizo , e conhe- taõ defeito, ainda de couzas

cendo de auttos , fendo o po- efpirituaes he fecular. Aviles
y

der o meímo , com que aco- Pr,et. Iib. 1. verbo Mandamien-
de a tudo, os meyos faó diífe- tos num. 10.foi. 52. Oza/cm decis.

rentes ,• porque nas forças , 116. Ohbanus de Jur. fifeicap.

14-
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i^.n.iz.Thefanms dects>?>i.Frã- roa, defpois paííaííe primei-

cifc. Marcus deás. nj.z.p.&q. ra, e fegunda carta, em que

511. 1. p.Guid.q. 1 . Salzed. tn íê tornaõ a dar novas fenten-

Prax.cap. \oi.B)bai. hb.i.c. ças íobre as rezoens, que o
i%.àn. 141. Covar. Pracl.cap. Juis Ecclefiaftico dà , e dadas

35. # n. 3. e aiíim procede a eftas crés, fe dà certidão pa-

Ord. do lib. i.tt. 1. §. 2. ra o Paço , a onde ultimamen-

Porem nas forças, quefe- te ouvidas de novo as partes

naõ fazem de fado , fenaõ in com toda a Meza do Paço

,

forma júris, e conhecendo de fe torna a fentencear o cazo

cauza, fe eftas as fazem Jui- na forma da Ordenação ///£. 1.

zes Ecclefiafticos , como El- tt. 12. §. 6. e em qualquer def-

Rey neítas cauzas , naõ tem tas contendas, que o leigo fi-

jurifiiçaõ temporal, fenaõ pro- que vencido, perdeo a cauza,

tecçaõ entre feus Vaífallos Ec- íendo tanto ao revés em ref-

cleíiafticos ,
para os defender; peito do Juis Eccleíiaílico.

neíles cazos naõ acode em to-

da a força , fenaõ naquella, Artigo III.

que for manifefta, que pelos

mefmos auttosfe veja , ou con- TT Tem, que fe impetraõ le.

tra denegação de direito natu* J^ trás Appoílolicas paraBe-
ral , naõ jurifdiçionalmen- neficios , ou para fuás deman-
te , fenaõ extraordinária- das, ou haõ fentenças fobre

mente, e por modo de fubíi- Benefícios, naõ faõ ouzados

dio , e de focorro , naõ dando de as publicar, por a defeza,

fentença , fenaõ paliando car- e penna da Ordenação do Rey-

tas rogatórias: e hedenottar no, ataque hajaõ carta de li-

quanto os Reys neftes cazos cença de ElKey, e ante que

favorecem os Ecclefiaíticos
,

a hajaõ, lhe fazem citar as

porque para o leigo, que fe partes, contra quem faõ, pa-

queixa à Coroa terprovimen- ra dizerem contra as dittasle-

to , tem neceííidade de quatro trás de feu direito perante a

fentenças a feu favor, todas Juíliça fecular , o quehecon-
confórmes, e contra o leigo tra direito, conhecer dos aut-

huma fó bafta para lhe tirar tos das Igrejas, e fobre fen-

o remédio; porque primeira- tenças, e feitos do Papa, e

mente daííe fentença na Co- conhece da forreiçaõ,efalíída-

de. Ref-
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Refponde ElRey
,
que eile da-íe, porque como os Reys te-

nom fez eíla couza cie novo, nhaõ conceííaõ Appoílolica

ante aííím le coiriimouíempre para que nenhum Eftrangeiro

em tempo dos Reys, que an- haja em íeus Reynos Bentfi-

te elle foraó antigamente, cio, importa verem-fe as le-

e efto he mais por coníerva- tias dos novamente providos,

çaõ da jurifdiçaõ , e liberdade para fe verem que peííoas faõ,

da Igreja, que íeu prejuízo, e aííím a efte relpeito licira-

por manter aquelles, que ef- mente podem ver as Bulias,

ta5 em poffe de feusBeneficios, como ja apontey.

e naõ lhes hà fer força feita Porem ElRey D. Joaõ o
por alguns refcriptos fallos

,
II. largou efta preheminencia,

que amiúde vem , e ainda como refere a fua Coronica
que poderia fer

,
que viriaõ cap. 65. e pode-íe duvidar , fe

algumas letras em prejuízo do elle o podia fazer, porque a

Rey , e porque achou
,
que jurifdiçaõ naõ he íua , fenaõ

fempre aííím fe aífim uzou,e do Reyno, nem elle hefenhor
que, naõ hia contra a liber- delia , fenaõ adminiílrador,

dade de Igreja, antes era em naõ para largalla, fenaõ para

feu favor, mandou, que aííím a confervar, e huma couza
fe guardaífe , e aííím o enten- como eíla houvera de tratar-

de daqui em diante guardar, fe primeiro com oseftados,e
e aííím íe guarda em outros em Cortes, ouvido o Reyno,
Reynos , e terras , e que a Or- e feus Procuradores exhisqua

denâçaõ, e maneira, que em Abb.in capjntelleftodejur.jur.

efto tem, he boa, e nom per- notab.x.&s.Covar.incap.Ghian-

tence efto a elles, vis i.p. §. 2. n. 4. Menchac. Su-

cejfion. creaúon.§.i6.n.^ .Bafd.

NOTA. in cap.i.de Pace juram.firmand.
«.12. Caldas Pereyr. de Extinfí.

O Direito , de que eíla empb. q. j.w.ii.

Concórdia faz men-
ção , tinhaÕ os Reys de Por-

tugal , como hoje o tem o
Reyno de Caftella , e he o di-

reito de mais concideraçaõ

,

que ha naquella Coroa, e fun-

Artu
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mo Cabed. dec. y$.W.l t &* 6.

Artigo IV. Peresm L. i. tt. 14. lib. i. Or~

dmam. Salzed. adBernard. cap,

ITem ,
que citaò os Cl cri- 5 5. Ma ienço tn L. i.tt. ij.glofi

gos por Toldadas, e bra- í.n. i.Bobad.Itb. 2. cap.\%.n.

çagens perante o Juis fe- 243. £ poíto que eíta Orde-
cular , e por as coimas pe- naçaõ pareça, que offende o
rance os Almotaceis , e julgaõ, Cap. Gravem^ de Sentenúa exco-

nom os querendo remeterão mumcation. Como diz Feltn. m
Juízo Eccleíiaílico. Cap. Ecclefia^deConftttution. a.

RefpondeElRey ,
que eito 18. Com tudo, iflò obrou a

fe uzou fempre em tempo de Concórdia. E eíta Ordenação
outros Reys antigos , íeus fempre fe deve entender , em
anteceííores , e que en e.to quanto fe trata civelmentedo

nom ha para que fazer outra damno
,
porque tratando fe

innovacaò , mormente que de penna , hade Ter o Clérigo

eito he em feu favor , mais demandado perante feu Juis

que em feu dano , e faõ coí- arg. Ord. ítb.$. tt.117. §.1. Ord.

tumes antigos do Reyno , e Itb. i.tt. j. §.9. Êf //£. j.«. 87.

artigos antre os Reys, con- que affím fe devem explicar,

felhos, e Prelados. e do que a eíte propoíito di-

zem , á lem dos que a cima
NOTA. citey Guterres Itb.i. PraB. cap.

4. Fr. Manoel Rodrigues 1.

D Eíta Concórdia, quefe tom.reguL g.64. art. 14. Gui-

refere a outras dos Reys Ihelmo verbo Et Vxorem 2. n.

D. Pedro I. artigo XVI. e 36. Covar. PraStc. cap. 33.//.

D. JoaÕ I. art. LXXXVI. fa- 7. Êf 4. p. Pratlic. cap.^%. tu

hio a Ordenação Ltb. z.tt.i. 22.

§. 20. que liga os Clérigos

com penas eítatutarias , ege» Artigo V.
raes a todos por bem comum
dos paítos , como pondera T Tem

,
que fe algumas her-

Azeved. tn L. 19. tt. 9. ltb. J dades , equintas, cazaes,

3. Recopil. n.fin. Avendan.hb. e poíleííoens forem leixadas

\.cat). 1 i.n. 2. Cabed. dec. 14. a algum moíteiro , ou Igreja,

Valafc.Conf.zty.n.iy. ornei que íe as nom vender ata

hum
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hum anno
,
que as perca , e

íe os nom demandarem os NOTA
mais chegados parentes atà

certo tempo , fique por ElRey,

e pediaõ que coníentifle ,
que I 1 Sta Concórdia ferve pa-

para Capelas, e anniveríarios ^ ra o entendimento da

pudeííem os Clérigos , e os lei- Ordenação lib. i. tt, 1 8. §. j. e

gos leixar deftes bens, o que repete as Concordias de ElRey

lhe aprouver. D. Dinis , a faber a fegunda

Reíponde ElRey ,
que to- artig. VII. e a terceira , artigo

dos os Reys ,
que ante elle III. e V. eaquarta, artigo XIII.

foraõ , e ainda em Corte foy e a de ElRey D. Pedro I. ar-

efto ordenado , e aprouve dei- tigo XXIII. e de ElRey D.

lo à Clereíia, e nuncaocon- Joaõ artigo XXIX.
tradiíTe , entendendo por fer-

viço de Deos , e bem , e prol Artigo VI.

da terra , e que pois qos Reys

antigos efto fizeraó , e orde- ~yf Tem
,
que nas apurações,

nàraó, que porem elle nom e armadas
, que íe fazem

entende em elo mais ennovar, -*- nos Reynos , tomaõ os

e elles o nom devem haver cazeiros , e colonos das Igre-

por mal
;
porem que a elle a- jas, e privilegiaõ os dos Fi-

praz
,
que por anniverfarios, dalgos, eEfcudeiros , e Vaíía-

ou Capelas poííaõ leixar a ai- los, pela qual rezaó fe lhes

gum leigo ,
porque poíía man- perdem fuás herdades , e nom

dar cantar emtalguiza, que achaõ quem lhas queira lavrar,

os bens fiquem fempreprofa- e aproveitar.

nos , e da Jurifdiçaõ de EU Refponde ElRey, que he

Rey, e obrigados aos encar- artigo feito antre os Reys an-

gos , e tributos noífos , e do tigos , e a Clerefia em Corte,

confelho , e aííim como eraõ, que nenhuns cafeiros , e la-

ante que leixados foílem. vradores dos Clérigos nom
fejao efcuzados , e ainda o

direito comum aííim o quere

ao que dizem
,
que efcuza5

os cafeiros dos Fidalgos , e

Efcudeiros, cvaílallos, eque

nom
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nom eícuza os dos Clérigos, e pedem, que os nom man-
efto nom he aíTim, e quando dem esbulhar, e o que eíHver

aííi o folTe , nom feria íem em poííe
,
que o mande eítar,

rezaó
,
porque os Fidalgos , e

vaffallos fervem continuada-

mente ao Rey , e ao Reyno
por feus corpos, e com íeus

homens , e bens , o que os

Clérigos nom fazem , e porem

e que venha moftrar feu di-

reito , e aos esbulhados man-
de reílituir.

Reíponde, que nom tomou,
nem manda tomar nenhuns
herdamentos , falvo aquelles

,

de os cazeiros, e lavradores que faõ nos feus reguengos,

dos Fidalgos, e vaílallos ha- e fe os Clérigos nom moíírao

verem taes privilégios he re-

zaò , e quando os Clérigos

fervem aífi , lhe guardaõ o

ieu , co no os dos Fidalgos,

titulo nenhum
,
porque lhe

fejaõ dados , eícarhbados , ou
vendidos por os Reys, e elles

nom podem no feu reguengo

e Vaííallos ,• e o que dizem, e gançar nenhuma couza , nem
que lhe pedem por mercê

,
bens nenhuns, e elle lhos pò-

que os efeuze alli , como os de tomar, e ao artigo que he

dos dittos Vaííallos, diz ElRey, feito em Corte de Roma an-

6 elle os efeuzarâ
,
quando , e tre os Reys, e a Clereíia

,

a quem fua mercê for em ef- aífi o quer, e ainda o direito

pecial, e fe alguns tem privi- comum aíli o manda, e pois

legios
,
que lhos moftrem.

Artigo VIL

I
Tem , que elle , e os fe-

nhores do Reyno lhes fa-

fabem
,
que tal he o artigo,

nom deverão efto dizer: po-

rem elle manda, que fe tenha
eíla maneira, que daqui em
diante Vedor, nem Almoxa-
rife, nem outro nenhum nom

zem grande opreííaõ , e for- tome, nem ponha maõ em
ça às Igrejas , tomando-lhe, tomar nenhuma deitas couzas,

e mandando«lhe tomar a poíTe falvo por efpecial mandado
das herdades, e cazaes , dos feu, ou do IíFante, e dos que

quaes eftaõ em poíTe de lon- eraó tomados ata-ora
,
que di-

go tempo, e quando lhosen- gaõ quaes faõ , e quem osto-

tregaõ, naó lhe entregaõ os mou , e requeiraõ a ElRey,
fruitos , e fem novidades, di- ou ao IíFante, e lhe fará dar

zendo, que eraõ reguengos
,

dezembargo, como for rezaõ,

e direito. Dd Arú-
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Artigo VIII.

ITem ,
que toma conheci-

mento dos votos
,
que faõ

devidos a Santiago
,

per-

tencendo à Braga, e à outros

Bifpados , havendo de haver

a Igreja o conhecimento, af-

fi por direito , como por

fentenças dadas por os Reys,

dando cartas
,
que os abfol-

vaõ, e osnaõ conílranjaõ , os

quaes haõ de pagar ; e que

a elles Prelados prazia
,
que

paguem , como fempre paga-

rão íem outra innovaçaõ al-

guma, a faber , o que muito

pagava, que muito pague, e

o que naõ pagava
,
que naõ

pague , ou paguem todos por

o foral, e medidas, donde, e

pela guiza, que o prometerão.

feita , e muyto mais no que
elle conhece íer feito contra
direito; e por as obras que o
Arcebifpo em eito começava
de fazer , fe defpovavaõ al-

gumas terras. E naó temendo
elle Deos, nem confciencia

,

fez hum novo conftrangimen-
to fobre efta couza , fobre al-

gumas terras, e porque lhe

nom quizeraõ pagar, o que
lhe nunca pagarão, poz em
elles interdição em tempo de

grande pefhlencia, pela qual

rezaõ fe morrerão muitos ho-

mens fem confiílaõ , nem ou-

tros Sacramentos , e ainda mo-
ços íem baptifmo, fegundo lhe

foy certificado , e nunca o
Arcebiípo delle quis ceifar

,

ainda que foubeífe, que fe ef-

tes males feguiaõ dello , ata

que o IfFante o fez chamar
Refponde ElRey

,
que elle perante fi , elhe fez moftrar

,

naõ embargou, nem embar- como nom demandava , o que

ga ao Arcebifpo de Braga, e era direito, e elle fe conlie-

ao Bifpo do Porto de haverem ceo
,

que era afli , e deceo

da ditta demanda, o que nun-

ca fezera , fe o IrTante , e elle a

elo nom tornarão. E aííi

como o fez em eíte cazo , af-

íi o fez em outros, ínnovan-

os votos , como fe direitamen-

te devem levar , mas por quan

to elles querem meter foros,

e coít-umes novos , e geraes

em prejuízo da terra, e do

Povo
,
que elle o nom quis do cada dia fobre o queanti-

confentir , nem confentirà,- guamente coítumou, pela qual

porque teudo he de defender rezaõ convém a elle de tolher
,

feu Povo de todo o mal, e que nom uze contra direito, de

d&ílruiçaõ
,
que lhe queira íer todo comprimento de fua von-

tade,
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1

tade, em prejuízo de feu Po- ElRey pôde acudir na L.Titia

vo , e eito fez por íervico de ff. Sol. matrim. n. 47.

Deos , e bem de fua terra , e E advirto
,

que fe hà al-

pertence ainda a elle de tor- gumas Ordenaçoens , em que

nar íbbre os aggravos
,
que o fenaõ acha Concórdia em ter-

Arcebifpo fizer a algumas pef mos, devia fer a rezaõ
,
po*-

foas, por quanto elle nom tem que os Prelados a tinhaõ por

outro fuperior nefte Reyno, Cannonica , e conforme a di-

e por onde elle de direito, e reito, e por iíío a naõ impug-

coftume pôde tornar as cou- navaõ
,
qual he efta do prin-

zas mal feitas, que elle fizer cipio do Ub. 2. que em todos

contra feu Povo. E aeftotor- eftes lugares fe fupoem uzar

narà como lhe pertencer, e delia íem contradição alguma,

para o feito deftes votos vir que moítra, quanto mais qua-

a boa fim, elle mandara fa- lificadahe
,
que as mais

,
pois

ber , como fe uzou , e fallar os Prelados naõ duvidarão del-

com os Povos, e entaõ lhe la. L. Immo >ibi : Immo mato-

darà final reípofta ao que hora rem authoritatem boc jus habet,

reque»rem : E eftè em tanto, quod fie hominibus placuit , ut

como eftà, ata hum anno, non oportuerit lege compre'hendi.

e aííi lhe dará carta fe a qui-
ff.

de Legibus.

zer.

NOTA.
Artigo IX.

ITem ,
que toma conheci-

mento , e jurdiçaõ dos

Ordenação //£. 2. tt. 1. in legados, e a execução dos

princ. em quanto ElRey he teííamentos , que nom faò

Juis dos Izentos, que naõ tem compridos, e os adminiftra,

no Reyno fuperior ordinário, e dado, que pertença o co-

de que falley acima. E ainda nhecimento à Igreja , e he
a Ordenação //£. 1. tt. 9. §. 12. contra direito commum , e faz

em quanto na Coroa fe acu- por elo demandar os Cleri-

dio aos Vaílallos oprimidos
,

gos , e peíToas Ecclefiafticas

com lhe pedirem votos deza perante os Juizes leigos dos

coftumados
,
que he o cazo, Reíiduos, e pede, que guar-

em que Barboza refolve, que dem o X. artigo feito em Cor-

Dd ij te
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te de Roma, e o direito cora- Benefícios Ecclefiafticos

mum , a íaber
,
que o que pri-

meiramente occupar, eíle ha-

a o conhecimento.

Refponde ElKey, que os

Reys feus anteceííores , e elle

fempre eftiveraõ em poíTe de

que

J

dizem, que apellaõ à futuro

gravamme para Roma
, por

as quaes manda às fuás Juíli-

ças
,
que os mantenhaõ em

poííe , e os nom leixem for-

çar, nom fendo chamado em
deftribuirem todos os refiduos ajuda de direito por ajuftiça

dos teftamentos , e por direi- Ecclefiaílica , e nom fendo a

to commum aos Reys he da- ditta appellaçaõ tanto efficaz

do de os deílribuirem, por- de direito, e por as dietas car-

que os Reys feus anteceííores, tas fe dá cazo, que hajaõ, e

e elle oceuparaó fempre todos tenhaõ o Beneficio lem Can-
os refiduos, e puzeraõ hi offi- nonica inítituiçaõ.

ciaes, Juizes , e procuradores,

e eferivaes , e fempre fe cof-

tumou atàgora , de o aíTim fa-

zerem , e ainda por eííe arti-

go aííim foy -determinado, e

elle o guardará , como tem
em coílume. E ao que dizem,

que faz demandar perante as

fuás Juítiças aos Clérigos, e

Refponde EIRey
,
por o arti-

gos allegado em cima em o
primeiro artigo , e nom ha
mifter outra refpofta.

D
NOTA.

Efta Concórdia fahio a

Ordenação lib. z. tt. 10.

peííoas Ecclefíafticas por os e funda-fe, em que fefizvio-

refiduos. Diz
,
que tal couza lencia àquelle

, que appella

nom manda fazer, e que lhe para o Papa, denegando-lhe

praz
,
que dos teftamentos dos fua appellaçaõ, quando for

bens , de que outros Clérigos jufta , e executando a fenten-

íaõ teftamenteiros
,
que os Pre- ça

,
que deu o mefmo Juis,

de quem fe appella, porque,
conforme a melhor opinião,

na appellaçaõ íe involve parte

de direito natural , no que
refpeita à defençaõ da parte.

Ex Abbate tn mb. de Appellat. n.

6. recebido por Deão , e Beroi.

n. 57. e aífim o iníinuaõ os

textos

lados tomem dello conheci-

mento.

Artigo X.

ITem ,
queindiflinctamen-

te dá fuás cartas ás peííoas

Ecclefiaílicas , fobre bens , e
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textos no cap.Cumfpeciali^verj. had. lib. i. <:#/>. 18. #. 139. 6>-

Porro , /^/ : 6*0» appellatiomsre- vallos d. q.p. q. 1. #. 273. e na,

medmm C.fuggefinm de appellat^ carta a íua Mageftade n. 99.
jmSto cap. Significavit, ibi : £}//» e por eíla rezaõ faz o texto

omms legitima deferifio de Appel- in cap. de Priore , de Appel.

lat. E toda a legitima deferi- aonde na integra fe achaõ as

çaó importa direito natural. palavras fie tmperúnenter , em
Pelo que, quando o Juis que codena o Papa a imper-

Eccleíiaílico nega o remédio tinencia dos que denegaõ a

da appellaçaõ jufta, pôde El- appeilaçaõ
,
que para elle fe

Rey acudir, porque nos Ec- interpoz. Pelo que naõ fe

clefialbcos
,
poíro que naõ te- aparta das regras de direito

nha poder de jurifJiçaõ , tem efta Concórdia, antes vay con-

com tudo nelles o outro di- forme a e\\e. Marta tt. 2. de Ju-
reiro univerfal da protecção ri/d q.i^.n. 8. porque fenaõ tira

para os defender ex glof. verbo pela Tuitiva o uzo da Jurif-

SanStonem 6^ glof verb. Qynne. diçaô Eccleíiaftica, como pro-

tn L. Bene Azenone C. de §hia- hibe o Concilio Seff. ij. de

dri prtffcript. Cevallos 4./?. q. r. Reform. cap. 3. fenaõ o abuzo

#.189. e acrefeenta o mefmo delia, como nota Corduba m
Cevallos n. 116. quenefte cazo fumma q. 35. Cevallos d. ^.p. q%

eíla tuitiva
,
que os Reys con- 1. n. 133. ijj. 271. 247.

cedem para ceifar a execução,

he em honra, e authoridade OAPTTTTT O ^
do Summo Pontífice, aquém
o Juis inferior naõ guarda o Concórdia de EIRey D.
decoro , que deve . quando A rr tt
defprezando a appellaçaõ in-

Affonço V. com OS

terpofta para elle
,
procede na Prelados do ReytlO.

execução Navar. m cap. Cum
contmgat 4. remed. n. 1 3 . Í3

9 m (~~^ ®m a dijferença dos tem»

Manual, cap. 27. n. 69. ainda \^_^ pos , e mudança fucefiva

que repugna Azor. Injlitution. dos coflumes , tornarão os Prela-

moral. lib. 5. cap. iq.q. 1. o qual dos a queixarfe das Jufliças ,

refuta Azeved. tt. 6. lib. \.Nova offíciais , e pefioaspoderozas , re-

recopil. Êf lib. i.tt. \J.15.n. 12. duzmdo os aggravos a ij. capi-

Cened. ad Decretumcap. 5.B0- tulos , os quais aprezentàraõ a
EIRey
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EIRey D. Ajfonfo V. nas Cortes Martins de Rebello, feu Vigai-

de Lisboa , em o mez de Março de ro Geral, e Vigairo da ditta

14^5. aos quais foraõ dadas re- Cidade de Vizeu : e D. Joaõ

poftas a modo de Concordatapela Bifpo de Cepta, Primaz de

maneira feguinte* Africa
,
por íi : e D. Joaõ Bif-

nrv\Tn/^vn t^t a P° ^ c Lamego
> Por Martin

OOrNUOROlA. Gonçalves , Tezoureiro da
ditta Cidade de Lamego , nof,

NO's D. Afonço porgra- fo Capelão : e D. Luis Bifpo

ça de Deos Rey de Por- do Porto, por Álvaro Giaês

tugal , e do Algarve , Senhor Conigo da ditta Cidade : e

de Cepta. A todos os que a D. Álvaro Bifpo do Algarve,

prezente letra virem , notifi- por o ditto Luis Hanes ; e D.

camos,que fazendo nòs gerais Afonco Bifpo de Coimbra,
Cortes em noíía muy nobre, por Jorge Martins , licenciado

e leal Cidade de Lisboa , em em a Santa Theologia , e Pri-

o mez de Março
,
que ora paf- or xla Igreja de Anços : e mais

fou da era abaixo efcrita, os o ditto Protonotario, eAfon-
Keverendos Padres D. Fernan- ço Hanes, Chantre da ditta

do Arcebifpo de Braga , Pri- Cidade de Lisboa , em nome,
maz , e noífo muito amado e como procuradores do Cab-
Primo : e D. James , eleito , e bido da ditta Cidade:e do Pro-

confirmado no Arcebifpado tonotario em nome , e como
da ditta Cidade de Lisboa, Procurador dos Cabbidos de

noífo muito prezado Primo, Braga , e Évora : E Álvaro

por feus Procudores S. o Ar- Pires, e Men Rodrigues Co-
cebifpo de Braga pelo Revê- nigos , e procuradores do Cab-
rendo P. Fernand Àlvez Car- bido de Coimbra : e Gonçallo

dozo, Protonotario daSéAp- Rodrigues, Deaõ de Vizeu, e

poftolica , e noífo Confeííor
,

noíío Capelão ,• e o ditto Dou-
e de noíío confelho: e odit- tor Vafco Martins, Thezou-
to D. James por Luis Hanes, reiro, em nome , e como pro-

feu Vigairo Geral : e D. Luis curadores do Cabbido de Vi-

Biípo da Goarda , noíío bem zeu : e outros procuradores

amado Primo, pelo ditto Pro- dos Cabbidos, e Clerizia de

tonotario: e D. Joaõ Bifpo de noíío Senhorio nos deraõ , e

Vizeu, por o Doutor Vafco aílignaraõ certos capitulos em
hum
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hum quaderno, nos quais di-

ziaõ , recebiaõ muytos agra-

vos por noífas Juítiças , e

officiais , e algumas peíioas

Í>oderozas dos dittos Reynos,

upricando-nos que prouvefe

de os ver, e todos dezembar-

íiar É fegundo era moftrado

de direito, e de jufto juizo de

nolTa coníciencia. Porem vif

tos os dittos capítulos, e ag-

gravos
,
por termos vontade

de a Igreja fer defeza , e guar-

dada em íeus privilégios
, em

quanto nos o Senhor Deos dei-

xar viver íobre a terra , e por

fazermos mercê aos dittos Pre-

lados , Cabbidos, e Clerezia,

correremos . e meendamos os

aacrravos conteúdos em os 15.

capítulos abaxo eícritos , affi
,

e pela guiza
,
que fe em elles

contem, com noíías reípoíbas

ao pê de cada hum delles.

Artigo I.

J^W manda Abfolver os exco-

mungados.

Item, a Santa Igreja he Ma-
dre, e ajuntamento de to-

dos os fieis Chriftaos , fem

a qual alguma creatura nom
pôde viver em eípiritual vida;

e a fi como taõ infinitos the-

zouros , e graças para os bons,

'laflica , e 'Tetnporal. 21$
a fi mefmo tem certos cuitel-

los , e cençuras para purgar
,

e alimpar os dezobedientes de

feus vicios , e os tornar para

fi efpiritualmente : e porem o
direito uzou chamar a eftas

cenfuras amezinhaveis , fem
as quais a Igreja fera de pou-
co erTeito , e de pouco temor,

e de todo fera anulada quanto
aos mãos , e dezubedientes.

E nom embargante cílo,

algumas Juftiças deites Rey-
nos de pouco a cà

,
por falço

e mio fundamento , fe move-
rão à dar cartas contra alguns

Prelados , e feus Vigairos
,
por

as quais mandaõ aíolver alguns

excomungados
,
poendo nas

dittas cartas grandes penas aos

fobreditos
,
que os afolvaõ , e

fe os afolver nom querem
fazem executar as dittas pe-

nas nos bens dos dittos Per-

lados , de que fe íeguem gran-

des males : porque os dittos

excomungados afoitos por tal

opreçaõ , fícaõ outra vez ex-

comungados , íegundo he di-

reito expreíío, e as voíías juí-

tiças encorrem por elo em ex-

comunhaõ,por britarem o ner-

vo da jurifdiçao Eccleíiaítica,

e infrigirem a liberdade da
coníciencia, o que nom he fem
efpecie de herezia. Seja voífa

mercê, que tal abuzaó , e cor-

ruptella
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ruptella nom coníinta, por

que íugilla muito voflo eílado

real, infama todo o Reyno:
e deixay ifto à diípoziçaõ ao

direito commum , como fe faz

em todos os outros Reynos,
e Senhorios.

A eito refpondemos
,
que

nunca tal couza mandamos
fazer, nem mandamos, que íe

faça , e fe volo algum fez

,

vòs nolo dizey , e fazelo-emos

correger. Aííi defendemos a

noííos ofEciais que daqui em
diante tal naõ façaÕ.

NOTA.

Arúgo II.

Que ura os acoutados às Igrejas.

ITem, Senhor, acontece
cada dia, que fe algum íe

acouta à Igreja , os voífos

Corregedores, e Juítiças en-
traõ dentro em ellas, britan-

do as portas, e telhados, e
às vezes poendo fogo, como
infiéis, e indiftintamente pren-
dem , e tiraó os acoutados a
ella, e os trazem a voíTas pri-

zoens : e outros prendem den-
tro , como íe joveiçem em
cárcere j em grande defprazi-

NA5 trata aqui do co- mento de Deos , e dos feus

nhecimento
,
que fe to- Santos, e contra os privile-

ma no juizo da Coroa, con- gios , e liberdades da Igreja:

forme a Ordenação hb. i. tt. em o que cometem facrilesiio,

9. §. 12. que varias vezes ci- e fom pereífe mefmo feito ex-

tamos ,• mas do exceíío dos comungados. Porem o que

outros Juizes que quebrantaõ vos pedimos de mercê, que
as excomunhoens de fado tbt eftes erros, e aggravos feitos

Algumas Jufiíças dejies Rey- à Santa Igreja , íejaõ corregi-

nos ,
pela qual rezaõ eíla ref- dos, e temperados com os Pre-

pofta naõ tem lugar, quando lados, em tal maneira
,
que fe

hà violência notória, e fe of- guarde juítiça, enomfejafei-

fende o direito natural , e o ta injuria ao Senhor Deos , e

recurífo fe interpõem para a a íua Santa Igreja: mandan-
Coroa de ElRey, como com-

petente Tribunal.

do, que fe guarde em efto o
direito Cannonico , e mais

naõ fejaÕ prezos, nem tira-

dos da Igreja, falvo em cazos

expreííos em direito.

Rei-
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Refpondemos a eito
,
que

ElRey meu Padre, que a Sau- Artigo III.

217

ta gloria najahaia, ordenou eito

em alguns grandes malefícios Que tolhe
>

que nom andem em
polia multiplicação de ho- Mullas.

mecidios , e males, quefeem
eíte Reyno faziaó , e eito T Tem, Senhor

, porque de

quando os cazos la5 tais, que J^ direito natural he , e co-

fe prezume, queíom daquelles, mum ,
podermos andar em

que por direito lhes nom deve quaifquer beítas
, que prouver,

valer a immunidade da ley: e por mais honeíto modo em
porteftando porem ,

queTe for

achado, que ajaõ de gouvir

delia, que a ella fejaõ torna-

dos, em emton mandava in-

quirir , e fe achava que tal

cazo era em que lhe valia

mandava-os tornar, e fenom,

fazia fazer comprimento de

juítiça, e a fazer eito o mo-
verão muitas lidimas rezoens

para bom regimento do Rey-

no, as quais nòs ora manda-
mos dizer ao Santo Padre, e

aquellas
,

que mais convém
a noíto eítado , e ordem : e

vòs de direito nom podeis fa-

zer Ley , nem Ordenação
, que

nos eito tolha , nem eíío

mefmo podeis manter , e fazer

guardar. Nòs por nom fermos

de voíía jurifdiçaó , íomos
muito aggravados em nos

coutarem as beftas muares,
em que andamos de cella ,

por bem de voíía Ordenação,
que as defende geralmente^ por

entanto mandamos
,
que fe o que vos pedimos de mercê,

guarde a immunidade da Igre- que nos defaggraveis , e de-

ja nos cazos , em que íe deve ciareis a ditta Ordenação nom
guardar. fe entender em as peííoas Ec-

clefiafticas. E fois teudo, fe-

N O T A. gundo Deos, e verdade , reíti-

tuir todas as perdas, e danos,

DEfta matéria fe vejaõ que as peííoas Eccleíiaíticas

as Concordias alegadas recebem em voíío tempo por
em comprovoçaõ da Ordena- bem da ditta Ordenação, e

çaõ lib. 2. tt. j. os direitos, que levaítes na
chancelaria das cartas de li-

cenças
,
que deites.

Ee A eito
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A eito refpondemos
, que

noflos anteceííores entenden- Artigo IV.

do por ferviíío de Deos , e

defençom de Teus Reynos, e Que os obriga à pagar ciza»

guarda do eftado fecular, e

Eccleíiaftico fer neceííario ha- T* tem , Senhor , femembar-
ver hi cavallos , e os terem , j[ go de nom Termos obri-

os quais nenhum do Reyno gados , nem nos poderdes

nom teria, fe lhe dado lugar obrigar à pagar ciza dequan-

foííe terem beftas muares
;
or- to compramos, e vendemos,

denaraÕ geralmente, que ne- nem vos à levar fem cargo

nhum nom andaíTe em beftas deconfciencia, como v. m. po-

muares de cella , e freyo : e dera ver , e faber : e os voííos

tanto fentiraó efta Ordena- Almoxarifes , Contadores
,

çaõ Ter boa , honefta , e pro- e Vèdoures da fazenda nom
veitoza a bem da terra

,
que os contentes de arrecadar as dit-

Reys , e feus filhos por íi a tas cizas , como fearecadaraõ

guardarom , fem andarem em em tempo de voíío Avo, e

beftas muares, porem anos Padre, feesforcaõ ora varejar,

praz, que nom embargante a e ter com nofco aquella ma-
ditta Ordenação, que todos neira

,
que tem com qualquer

Prelados, Arcebifpos , Bifpos, mercador, e regataÕ : E en-

e Abbades Bentos , Daiens , e traõ em noíTas cazas , feleiros,

outros poftos em dignidade e Adegas cada, e quando lhe

Ecclefiaftica , e Priores de apraz , e efcrevem em feus

Igrejas, e Beneficiados poííaõ livros todos noíTos fruitos , de

andar em beftas muares. E que havemos de viver , e dar

mais nos praz, que os Arce- efmolla , e receber hofpedes

,

bifpos poííaõ trazer de Mui- e manter noííos Benefícios no
las três Capellaens, e os Bif- eftado Ecclefiaftico, e tem-

pos dous. poral , no que nos he feito

grande aggravo , efemrezaõ.

E ainda por nos mais aggra-

varem , do que comemos, e

defpendemos em outros uzos

noííos , nos fazem pagar ciza,

dizendo que vòs o mandais

aíi
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aíi em voífo artigo

j
por o que

vos pedimos de mercê, que Artigo V.
mandeis aos dittos voííos of-

ficiais ,
que tal aggravo nom Que os obriga a pagar Porta-

nos façaò , e declareis, o ditto gem.

volto arciiio nom haver lucrar

em nos , como de feito nom
pôde haver. J^ lugares, e algumas pef-

Refpondemos a efto
,
que íoas poderozas , e voííos oíE*

nunca tal couza mandamos ciais nos conítrangem pagar-

fazer , falvo com aquelles, que mos portagem dos noíTos

íaõ regataens , e com aquel- moyos , e rendas, que leva-

les, que compraõ paõ , e vi- mos, ou trazemos para onde

nho para vender , e reven- nos apraz, e outras algumas

der : e le vos ata ora foy fei- couzas : o que de direito nom
to o contrario por alguns noí- podem fazer, e fazem em ello

fbs officiais , a nòs deípraz grande aggravo à Clereíia,

muito, e mandamos, queda- pelo qual incorrem em penas,

qui em diante volo nom fa- e ceníuras poftas em elles por

çaõ • e fe o fizerem, e nòs o direito: porem vos pedimos

foubermos , darlhehemos tal

efcarmento, de que vòsíejais

contentes.

.

D
NOTA.

Efta matéria trata a

Ordenação hb. i.tt. 11,

de mercê
,
que provejais as

fuás confciencias, e nos de-

zaggraveis, nom confentin-

do, que tal façaõ , e leixay ei-

to á difpoziçaõ do direito Can-
nonico, e manday que fe guar-

de, e cumpra
A eito refpondemos

, que

a qual por efte artigo derro- acerca dello he feito artigo

ga as Concordias antigas , no com a Clerezia confirmado

artigo VI. e X. daíegunda, pollo Santo Padre, em tempo
e no XVII. da terceira, e de ElRey D. Dinis, o qual

no VII. da quarta de ElRey D. nos praz guardar , cumprir

Dinis, e no XIX. de ElRey D. íegundoemello he contheudo.

Pedro.

Ee NO-



2 20 Alonomachia fobre as Concordias

oportuno remédio, e defere

NOTA. dais a todos os Fidalgos, e

peííoas poderozas ,quefenom

A'
Cerca diíto fe veja a intermetaõ tomar renda ai-

Ordenação lib. i.tt. n. guma de Beneficiado, nem
e a Concórdia íegundadeEl- de Igreja contra vontade da-

Rey D. Dinis no artigo quelle,àque pertence, nem a

X. tomem as feusRendeiros.poen-

do a efto grandes penas, e

Arúgo VI. dando voíía Alteza lugar aos

Perlados
,
que procedaõ con-

Que lhe tomao as rendas de/pois tra elles por cençuras Eccle-

de arrendadas, ííafticas.

A efto refpondemo*
,
que

ITem , Senhor , em as ter- nom havemos por bem , os Fi-

ras dos Fidalgos fe coftu' dalgos fazerem tais couzas

ma huma pratica muito da- contra voííos Rendeiros , e

noza à Clerefia , convém a mandamos
,
que volo nom fa-

faber, que arrendando algum çaõ : e íe algum tal couza fi-

Beneficiado feu Beneficio, co- zer de qualquer eftado,econ-

mo fente feu proveito , em diçaò que feja
,
paguem cem

prègaó , ou particularmente coroas , ametade para a chan-

a alguma peííoa , de que en- celiaria, e a outra ametade

tende haver bom pagamento: para a Igreja, cujo era o dit-

o Senhor da terra deípois fi- to arrendamento,

lha a ditta renda, dizendo, que

a quer haver tanto por tanto, Artigo VII.

no que recebe a Clerefia dous

grandes aggravos. O primei- Que lhe tomao fens Bois , e

ro
,
que o Beneficiado he tar- fracas.

de pago, e mal, ou nunca.

O fegundo he ,
que nom acha- "T Tem, lhes roubaõ fuás

mos a quem arrendar
,
por os j|_ terras, em que tem jurif-

rendeiros nom íèrem íeguros diçoens , e lhas deftruem, e

da renda
,
que de nòs haÕ. Por os cazeiros encabeçados , e

o que vos pedimos de mercê, próprios das Igrejas, rouba-

que a efto nos provejais de nos , tomando-lhes Bois, Va-
cas „
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cas , carneiros

,
porcos , Aves, naçoens, nom he provido com

e roupas, e lhes deftruem os

paens j e as eruas, que nom
podem efcuzar para fuás ne-

cemdades , e os fazem hir

com cartis , e meííagens , e

efto
,
por voííos officiais nom

quererem , nem ferem ouza-
dos fazerem juíliça de íeme-

lhantes peííoas. E pofto que
os Beneficiados queiraõ haver

caminhos , onde lhes praz , ti- recurfo a voíía Alteza de fe-

rando-os de fuás lavras , e tra- melhantes aggravos, nom o
balho

,
porque vivem , íem podem moftrar por efcriptu-

lhe darem nenhum preço pa- ra
,

por quanto elles põem
ra fuás deípezas, e aííim os os Tabaliaens em feus julga-

fazem fervir com carros , e dos , e terras , e por elles fe

Bois , Beftas cada , e quando, chamaõ , e nom fazem, fenom
que os haõ de mifter, e mui- o que elles querem $ e os vof-

tas vezes íem os haverem mií~ fos Tabaliaens norn fom ou-

ter , e lhes tomaó filhos, e fi- zados de entrar nas terras dos

lhas, que os haõ de fervir, e dittos Senhores: e ainda que

ajudar a manter noílos cazais,

levando-os para fuás cazas
,

íervindo-fe delles por eípaço

de longos annos : e ainda o

alguns venhaó com aggravos
às voíías Rellaçoens, defpen-

dem o que tem , e aproveira*

lhes pouco , fegundo voíía

que peyor he , os daõ a feus mercê bem fabe
,
porque fer-

efcudeiros , e outras peíloas, viço entende, que faz a Deos
que lhes apraz, como fe fof- quem em voííos Reynos fabe

fem captivos , e efcravos , e trofquiar Clérigos ,• e efto por

metem os dittos cazeiros por fe ter pouca obediência à Igre-

mordornos , e recebedores de ja Santa , e temerem pouco
algumas fuás rendas contra

fuás vontades, por terem occa-

ziaõ de os deftruir , e defpo-

voar noílos cazais : o que tu-

nefbe Reyno as excomunhões,
e outras Ecclefiafticas cenfu-

ras
,
por o que vos pedimos

de mercê, que a efto prove-

do redunda em grande perda jais de tal maneira , e com
noíía , e enfamaçaõ de voíía tal eflfeito

,
que íe faça juftiça,

juftiça , e em grande damno, e nom fe defpovoem noíías

e aggravo da Clereíía , e pofto cazas, e terras, com que ha-

que ja a efto provido eftàem vemos de fervir a Deos, e a

outro tempo em voíías Orde- Santa Igreja: e a nós he hum
dos
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dos bons remédios, queavof

fa mercê, e efto poderá ter,

he efcreverdes, e dardes, a

entender aos mores de voíío

Senhorio, que tendes os dit-

tos Beneficiados em efpecial tt, 21.

encomenda , e que vos defpraz

muito dos dittos males : e caf-

tigardes de tal maneira os que

v
NOTA.

Ejaõ-fe as Concordias

da Ordenação lib. z.

tais couzas fazem ,
que com

temor da pena, elles , e os ou-

tros fe eavidem de tais ma-

les.

A efto reípondemos
,
que

Artigo VIII.

Que nom criem Gados*

I
Tem , Senhor, faberà vof-

fa Alteza, que haõ muitos
Beneficiados em voíío Se-

nem havemos por bem Terem nhorio, que criaÕ vacas, ove-

feitos tais aggravos , e opere- lhas, e outros animais, e fa^

çoens a elles, nem a fuás cou* zem lavra de paõ, ede vinho,

zas , nem lhe ferem tomadas de que vem grande proveito

injuftamente , e mandamos, ao Reyno , e às voíías rendas,

que tais couzas vos naõfejaó e para eíío haõ mefter fervi*

feitas, e os Corregedores, e dores aíi por foldada, como
Juizes, que o nom confentaõ em outra maneira; e algumas

aos dittos Fidalgos , nem a voífas juftiças, e officiais
,
que

outras quaifquer peííoas , e defto tem cargo , lhos nom
porque ja íobre ella fao fei- querem dar , antes lhos defen-

tas Ordenaçoens com pena , dem : o que he contra direi-

mandamos
j
quefe cumpraõ , to, e natural rezaõ

,
porque

e guardem, e dem à execução nom fervem menos a Deos

,

as dittas penas afi comprida- e a vòs em todo o volTo fer-

mente
, que vòs nom hajais re- viço , e honra , e prol do Rey-

zaõ de vos mais aggravar no, que os outros vaííallos,

por nom ferem cumpridas , e e homens de mayor conta,

executadas. por o que pedem a voífa mer-
cê, que indiítintamente lhes

mandeis dar orphaõs , e quaif-

quer fervidores, que fede re-

zaõ devaõ de dar por foldada,

e os
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e os dittos Beneficiados faraó toque atalley nom poffa apro-

fegurança dos dittos orphaõs veitar,asdittas pefloas,pornom

ferem pagos de íuas foldadas, ferem da vofía jurifdiçaó ,

e tratados, fegundo herezaó, muito menos lhe podem em-

e direito. pecer leys, que contra elles

A efto refpondemos
,
que íejaô feitas, e nom embar-

nos praz
i
que naquelles luga- gante eílo, alguns dos voíTos

res , em que por Ordenaçoens Meirinhos , e Alcaides , e ou-

fe devem de dar mancebos
,

tros oíKciais indiftintamente

que os dem a vos , como os as coutaõ aos Cletigos , e al-

daõ a outras peíloas honra- guns feus leigos
,
que os acorri-

das da terra, e que ja efto panhaõ, lançando muitas ve-

tambem he ordenado por El- zes em elles mãos iradas , e

Rey D. Joaõ meu Avò , e lhes rompem feus veftidos e

aífi mandamos
,
que fe guar- os levaó a voííbs cárceres , e

dem, com tantqque eftes Cie- antes quedellesfayaõ, lhefa -

rigos tenhaõ bens de rais , ou zem pagar cento e fecenta

gados , ou fornos de cozer paõ, reis de pena , e carceragem
j

para o que os hajaõ mifter

:

pelo qual incorrem fentença

e com tanto, que elles dem fia- de excomunhão, e em facri-

dores leigos as foldadas, que legio, e fegue-fe grande ef-

lhes haõ de dar. candalo, e dano à Clerefia.

Seja voíía mercê, que cafti-

Arúgo IX. gueis por tal maneira voílos

officiais
,
que nom tentem da-

!Que lhes prohibe as Armas. qui avante mais fazer feme.

lhantes couzas: e que permitais

ITem , Senhor , aííí he aos Prelados , e feus Vigairos

direito, que algum Prin- proceder por fuajurdiçaõ con-

cipe fecular nom pòdefa- tra tais excomungados, e fa-

zer ley , ou eftatuto
,
que com- crilegos.

prehenda os Clérigos de Or- A efto refpondemos
,
que

dens Sacras , ou Beneficiados e pofto que efto afli foíTe or-

Religiozos. E ainda V. A. pôs denado geralmente por noííos

por ley
,
que todos em voíío anteceffores , a nòs praz ,

que
Senhorio podefíem trazer ar- uzeis em efta parte daquella

mas em certa maneira: epof- franqueza, e liberdade, que

geral-
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geralmente he otorgada a to- tal maneira, que façaõ Teu

dos os de noííbs Reynos
,
pof- dever fern eícandalo , o que

to que mais honefto feja aos he prender o Clérigo fe for

Clérigos nom trazerem ar- achado no malefício , e entre-

mas. gallo logo a feu mayor , fem
mais hir a voílb cárcere.

NOTA. A efto refpondemos
,
que

nòs nem mandamos prender

POr efte artigo fe revo- Clérigo , nem outra peífoa

gou o artigo XV. de El- Religioza , nem tomar feus

Rey D. Joaõ o I. veftidos, pofto que fejaó acha-
dos com alguma mulher de-

Arúgo X. zoneftamente , e a dezoras.

E quanto aos Frades , e Re-

^ue prendem os Religiozos , e ligiozos , íe os acharem fora de

os levao à Cadeya. feus Mofteiros com alguma
mulher, toménos , e fem hi-

ITem , Senhor, acontece rem á cadeya , os entreguem

algumas vezes, queosdit- a feus mayores , fe tais oras

tos voííos Alcaides , e Mei- faò ,• porque a d no lo pedem
rinhos achaõ alguns Clérigos feus mayores, que o mande-
de Ordens Sacras, e Benen* mos fazer por fe caftigarem

,

ciados, e Religiozos de noite nem os terem prezos em pri-

fóra de fuás cazas , e em lu- zoens feculares , falvo fe feus

gares porventura aellesnom mayores lho requerem, que

convenientes, e os prendem os tenhaõ em fuás prizoens

,

por elo: E em lugar de os e de outra guiza, nom :E aííim

entregarem a feu mayor, co- mandamos, que íe faça.

mo íaõ obrigados de direito,

os levao a voííos cárceres, e NOTA.
lhes tomao todos os veftidos,

que trazem , e aífi roubados, "T T Ejaõ-fe as Concordias

os entregaõ defpois a feus y da Ordenação //£. 2.#.

mayores. SejavoíTamerce, que i. §. fin,

nom confintaisfemelhavel rou-

bo , e vitupério fer feito , e

caítigueis voíías juftiças. por

Art-
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tigos , e refpoftas em tempo

Artigo XI. de noííos anteceflores com al-

gumas limitaçoens, e condi-

Ghte vao pouzar com os Geri- çoens, a nòs praz,por vos fazer

gos. mercê , volo outorgar fegundo

requereis: e daqui por diante

ITem, Senhor, os Cleri- nom pouzem com vofco
yfci~

gos por mais fingular mo- licet , Beneficiados , e Sacerdo-

do íãõ inzentos de cargos fe- tes nas cazas , em que mora-
culares , e trabalhos, que ai- rem por íuas peííoas , ou ti-

gumas outras peííoas leigas : verem ocupadas com fuás cou-:

e efto por ferem intentos , e zas.

devotos em miniftar o Santo

Sacramento, e contemplar em NOTA.
Deos que he fua forte : e nom
embargante efto, vòs , Senhor, "T T Eja-fe a Ordenação lib.Vos afaftais dos dittos Sacra- V 2. tt. 21.

mentos, e contemplação, por

mandardes pouzar com elles, Artigo XII.

contra fuás vontades, quando,

e cada vez que vos praz, e Sobre as confirmacoem das Doa»
por voíío exemplo, e coftume, çoens.

eíTa mefma maneira tem os

Fidalgos , e Senhores do voíío "T Tem , he certo , e notório

Reyno em fuás terras : eliber- em direito
,
que a doação,

tais, e previligiais outras de ou privilegio, que algum Prin-

mayor condição, que íon a vòs cepe faz à Igreja, ou a otra

fubjeitas, e efto nom podeis qualquer peífoa fingular , o
fazer de direito. Seja voífa peífue por tal maneira , e com
mercê darnosvoífa carta, por- tal eíFeito a ditta Igreja, que
que declare, que vos praz de fenom pôde mais revogar ,

fe goardar o direito commum nem a ditta Igreja nom con-

em efto, e que nos efcuzeis vem mais haver outra con-

defte cargo. firmaçaõ , e em voíío tempo,

A efto refpondemos
,
que Senhor , e de alguns voflos

pofto que fobre ello foííem predecefforesfoy a ditta Igreja

dadas determinaçoens por ar- conftrangida em partes do
Ff voífo
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voíío Senhorio à confirmar fica-os, oquenom podem fa-

fuas liberdades, e privilégios zer de direito: que acto de

em voíTa chancelaria, onde efcriptura, e procurar os bens

pagara5 por vezes grande íb- de tal peíToa pertence ajufti*

ma de dinheiro : o que de direi- ça Eccleliafhca , e quando nom
to, ejuftiça , erezaõ nompo, pôde fer achada, ou nom fe

deis levar, nem nos conftráger pôde cumprir tal auto por re-

a tais confirmaçoens. Porem fiftencia de alguma poderoza

vos pede a ditta Clerefia de peííoa , enton fecular. Porem
mercê, que daqui em diante pede a Clerefia a voíía Alte-

lhe goardeis , e façais goar- za
,
que a íi o mandeis cum-

dar íeu direito. prir , e goardar.

A efto refpondemos
,
que A efto refpondemos

,
que

nos praz, que íe às Igrejas faõ quando o Clérigo Beneficiado

outorgados alguns privilégios morre abinteftado , e a Igreja

pollos Reys, e os confirmar pertende ter direito em feus

nom quizerdes , nem o ou- bens, que tal fucrefto, nem
veres por voíío interece , e extruça5 lhe nom feja feito

proveito, que o nom façais por noíTas juftiças, por reque-

daqui em diante: e efto por rimento de alguma peífoalei-

vos fazer mercê
,

pofto que ga , nem Ecclefiaftica , e fique

em tempo de alguns noífos tal fucrefto , e jurifdiçaõ em
anteceífores íe o contrario fi- difpofiçaõ de feu Juis Eccle-

zefe.

Artigo XIII.

Dos Inventanos dos Clérigos.

fiaftico:e fe por ventura os dit-

tos bens forem patrimoniais,

e fem duvida certo, que nom
pertencem à Igreja , mas à*

herdeiros leigos , em tal cazo

toda a jurifdiçaõ , e infcriçaó,

ITem ,
quando acontece e fucrefto feja de noííasjufti-

morrer algum Clérigo, ou ças, fe fe por direito deve fa-

Beneficiado em voíío Se- zer.

nhorio , logo a voíía juftiça,

os Juizes dos Orphaõs faltaõ

em fua caza fingindo
,
que vaõ

para eícrever os bens do tal

defunto: rouba-os, edamne-
Artigo
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Superior dos dittos Clérigos :

Artigo XIV, e fe a alguns, porfemelhan-
tes cazos, lhe forem filhados

Ghie pelos ferviços ciados a El' alguns bens, logo lhe fejaõ

Rey os prendem* j reftituidos , e cjue os officiais,

deputados por os Perlados nora

ITem , voflbs officiais, nora fejaó theudos dar fuás contas

,

contentes do grande fer- e entrega , fenom era fuás ca-

viço , e graciofidade, que a zas, e ali và o recebedor vof-

Clereíía faz ao Reyno, e aos fo a receber, e dar quitação,

Reys, em fe difpor , e dar fegundoocazorequere, poen-

femelhantes ferviços, e dizi- do fobre eito pena, aos que o
mas; em lugar de o requere- contrario fizerem,

rem com manfidoens, etem- A eito refpondemos, que

peradamente , os requerem em nos praz de volo outorgar , fe-

tal abfteridade , e íobre abon- gundo requereis, e que fejaõ

dança
,
que metem os Clérigos tiradas as dittas dizimas por

na cadeya, e os pinhoraó em vos mefmos , e nora conien-

íeus bens patrimoniais , e lhos tiremos a noífos oíficiais
,
que

fazem por fi vender , e arre-

matar, fem authoridade dos

Perlados , e feus Vigairos
,

conftrangendo-os ainda mui-

tas vezes
,
que paguem as di-

zimas dos Benefícios diftintos,

izentos, e previligiados: no

que fazem grande efcandalo,

e abafta ferem conftrangidos

por feus Perlados , e voífos

officiais receberem , o que por-

metido he , ou for , com mera

fobre ello vos façaó aggravo,

nem femrezaõ.

Arúgo XV.

G)ue no cível , e crime os chão

no fecular,

ITem , o direito comum
,

e boa rezaó ordenou re-

gimentos, leys, e modos
de viver a cada hum eftado.-__ , _„ — , ._._ „ —„ „

9

liberdade , e nom fazerem ex- legundo fua maneira
,
por as

truçaõ aos Clérigos, como fe quais leys, e regimentos ca-

foílem Judeos : praza a V. da hum eftado hà de fer en-

Alteza lhes mandar
,
que nom derençado , ejulgado

;
porque

façaõ mais tais opreífoens , e o eftado Clerical he fobre fi
y

fique o conftrangimento ao e tem certo modo de viver

Ff ij por
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par leys , e regras Cannoni- E porem prometemos por
cas

,
que íon os Santos Can

nones : por coníeguinte,'íe

gundo elles, deve ler corregi

do, e nom ppr leys, e Or

noíTa fé. real aos fobreditos

Arcebifpos
, Bifpos , e Prela-

dos^ e Cabidos, e Clereíía,

e a todos feus fucefíores man-
dertaçoens feculares, e nom ter, e goardar, e fazer go-
embargante , efto acontece ardar, e manter a todos os

muieas vezes em voílo Senho- noííos íubditos os dittoscapí-

rio; que os Clérigos íon tra- tdos ; em teftemunho de ver-

zídos davante das jufticas. fe

culares , e ahy íe propõem
contra elles em feitos eiveis

,

e crimes ; o que fenom faz

dade mandámos fer 'feitas

duas cartas, ambas de hum
theor , e afeladas com o
noíío fello' pendente, que fe

de direito, e em lugar de os coftuma na noíla chancelaria

julgarem as dittas juftiças fe- da caza da íuplicacaõ
, huma

gundo as regras dos Santos que fique em a ditta noíía

Cannones , os trataõ, e julgaõ chancelaria, e a outra para

como peífoas vis por as Or- os dittos Perlados, eClerefia,

denaçoens do Reyno , e leys ad futuram rei memoriam. Feita

civis , no que he feito gran- em a Villa de Santarém a 14.

de aggravo, porem vos pede dias de outubro, FernanKo-
a ditta Clerefia de mercê, que drigues a fez no annodoNaf-

cimento de N. Senhor JESUS
Chriíto de 145J.

CAP. XI.

em os cazos , em que haõ de

refponder de direito ante as

voíTas juftiças feculares , os

mandeis julgar fecundo o di-

reito Cannonico
,
que a íi fois

theudo de fazer de direito, e De EIRej D. Sebaftiaõ.
nom por as leys civis , e Or-

denaçoens do Reyno. "1 "* M tempo de ElRey D.
A efto refpondemos, que X.Zj Sebaftiaõ houve humas

he fobre efto feito artigo, e determinações fobre alaumas
dada refpofta , a qual he aíás duvidas

, que fe offereciaõ

em voílo favor, e conforme que fenaõ pode chamar pro-
ao que efto requereis, o qual priamenteConcordias, porque
mandamos que fe cumpra, e naõ interveyo nellas a íolem'
goarde. nidade

,
que nas antiguas

poftoj
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pofto que lenaõ pôde deixar forme a direito ^ e ao San-

de dizer, cjue cem muita au- cto Concilio Tridentino , lhe

thoridade pellas peíloas
,
que pertencia o conhecimento, e

nella intervieraõ
,
que íoy o ie ofTendia niíío a liberdade

grande Paulo Affonço ,
que EcclefiaíHca , e a immunida-

aífiího pelo Ecclefiaftico
,

de da Igreja , e impedia o

petloa de grande authonda- caítigo dos deli&os. E deze-

de, e que a teve muita com jando eu de moítrar , de co-

os 'leys , e o infigne Doutor mo nunca foy minha tençaõ,

Pedro Barbola , cujas obras nem vontade, que meus De-
íaõ taõ eftimadas no mundo zembargadores , e Juftiças

todo , e o naõ menos infiçne offendeíiem , nem agsravaf-

Doator daquelles tempos, An- íem em couza alguma a Im-
tonio Francifco de Alcáçova, munidade da Igreja , nem a

Procurador da Coroa , e Al- liberdade Ecclefiaftica, nem
caide mòr de Erveredo. E def- impediffem a Jurifdiçaõ dos

tes taõ raros íogeitos iahiraõ Prelados ; mas antes procu-

eftas determinaçoens , muy rey atè-gora tanto , como
conformes a direito Canoni- herezaó,ajudalla,e favorecella

co , e alcrumas delias decla- em tudo, com a mefmavon-
rando, o que jà nas primeiras tade , e zello , com que os

Concordias dos Reys eítava Reys deites Reynos meos an-

determinado, o theor delias teceííores fempre o fizeraõ
,

e mayor , fe mayor pode fer

,

e conformando-me com o
modo

,
que elles tiveraÕ na

he o feguinte.

CONCÓRDIA.

E U El Rey faço faberaos

que eíta Provizaõ virem,

determinação de femelhantes

cazos , e duvidas de jurifdiçaõ,

quando os Prelados íe lhein»

que os Prelados de meos Rey- viàraõ queixar de fuás juftiças,

nos fe me vieraÕ a aggravar mandey ajuntar fobre os a-

de meus Dezembargadores
, pontamentos

,
que os dittos

Corregedores , e mais Juíti- Prelados deftes cazos me fi-

cas , dizendo
,
que lhe naõ

leixavao a elles , nem afceus

officiaes conhecer de muitos

cazos , e couzas , de que , con-

zeraõ , alguns letrados de meu
confelho , de cujas letras , e

experiência me pareceo
,
que

com rezaõ podia confiar a

deter-
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determinação dos cazos, c fendoamefmacouza, eperten

duvidas, quefecontinhaó nos cedo efte conheciméto (omite
dittos apontamentos, os quaes, àsjuftiças Eccleíiafticaspor fer

defpois de fe ajuntarem por eípiritual,e deita maneira tiraõ

muitas vezes, edeeftudarem, os acolhidos aos adrosdas Igre-

e examinarem com muita jas, e ainda que os Prelados

concideraçaõ os cazos
,
pon- digaó

, que os taes lugares

tos , e duvidas dos dittos a- faõ , e fempre foraõ havidos

pontamentos , tomàraõ á cer- por adros,

ca dos dittos cazos, e duvidas, Nefte apontamento fede-

aíTento , e determinaçoens
,

terminou, que quando fe tra-

que, conforme àdireito,acha- ta fe he adro ou naõ
, para

raÕ,quefedeviaõdetomar,das effeko de valer a immunida-
quaes me deraõ conta, fendo de da Igreja, ou nom valer

prezentes os de meuconfelho aos acoutados a ella , o co-

doEftado, com que também nhecimento pertence ao Juizo
o cómuniquey. E vifto tudo Eccleíiaftico juntamente com
por mim , mandey que fe cum- o fecular, aflim como lhes per-

priíTem as dittas determina- tence conhecerem , fe vai a

ções, que faõ asfeguintes. immunidade, ou naõ, como
antecedente neceííario , fera

Artigo I. o qual a duvida da immuni-
dade , fenaõ pôde determinar,

Sobre os Adros. e fendo diflferentes o Juis Ec«-

cleíiaftico , e o fecular, guar-

De quefah10 a Ordenação lib. darfe-ha na determinação da

2. tt. j. §. ii. tal duvida o mefmo
,
que a

Ordenação deftes Reynos lib*

NO primeiro aponta- 2. tt, 5. §. 7. difpoem
,
quan-

mento dizem
, que as do hà diíFerença fobre valler

juftiças feculares tomaõ co- â immunidade , ou naõ : e

nhecimento,íe he adro ou naõ, quando fe tratar fe he adro

o lugar,a q fe acolhe os culpa- ou naõ, para todos os ou-

dos , dizendo q fóméte conhe- tros eífeitos, o conhecimento

cem, feoadro chega, ou naõ pertence ao Juizo Eccleíiaf-

ao lugar onde eftaõ os culpados tico.

a que chamaõ queftaõ de facto,

NO-
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«SV/tf. matrtmon. n. 3 j. Bfllug. m
NOTA. Specid.rub.w.^.Sedquia «.20.

c nos mais cazos, que fetra-

Sta rezoluçaõ impugnaó ta de adro, he o conheci-

os Prelados , dizendo
,

mento Ecclefiaílico. Barbofa

que eíle conhecimento he Ec- ubifupra. frarm. 1. tom. tt.de In-

cicíiaílico pelo cap. Decemt- qutfitione quaft.%.numer.\%.

mm , & cap. Qtianto , de Judie. E por eíla meíma rezaõ ,

e que quando diferepaó o fe- quando naõ concertaõ o Ec-

calar , e Ecclefiaílico , íe deve cieíiaftico , e fecular, vay a

recorrer ao fuperior Eccleíi- cauza ao Juis fecular por ter-»

íiílico , e naõ ao fecular
,
por ceiro, como na immunidade

fer mais digno ex Reg. L.Pra- difpos a Ordenação lib. 1. tt.

ciphnus §. ult. C. de Appellat. 5. §. 7. e neíle cazo fe há de

Bartol.tnh.Dnoff.de Re Judie, recorrer ao fuperior do Juis

Marant. de Ordtn. Judie. 4.^. fecular, e naõ do Ecclefiaíli-i

dec. 11. n. 18. e no compro- co ex Remig. de Immunit. foL
roiíío feito em Clérigo, e lei- 228. verf Item quando duo , Ca*

go Decio tn cap. ex Literis de bed. dec. 71. i.p.Bellug.d.rub*

Conflitution. Bart. tn L. 1. §. «SV 11. %.fed. quta n.x%. Covar, lib*

quhff. de Appellat. 2. Fartar, cap. 20. n. 1 8. Clarus

Com tudo fe fatisfaz
,
que §. ult. q. 30. n. 20.a onde refol-

efla determinação , e o rde- vem > °l
ue na° pôde o fecular

naça5, que delia fahio lib. 2. tirar o delinquente da Igreja,

tt. 5. §. 11. fó admite o fecu- quando o Ecclefiaílico repug-

lar nas cauzas
,
que tocaó ao- na , e o contradiz , e nefte

adro, quando fe tratar da im- cazo deve hir-fe ao fuperior

munidade Eccleíiaftica, fe vai do fecular ex Remigto de Im~

ao delinquente, ou naõ, no munit.d.quafi.i.n.%.

qual involve fomente o co-

nhecimento de puro faóto
,

de que o leigo he capas inci-

dentemente

E nefte cazo o refolvem

muitos Doutores
,

que cita

Covar. defponfal. i.p. cap.%.§.

12. n. 3. Barbo/, tn L, Titia
ff.

Arti*
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o útil eftar com elle confoli-

Arúgo II. dado, por o leigo poíTuhir a

tal couza por força íem titu-

Sobre o útil domínio, lo, ou pelo poííuhir com ti-

tulo, que he nullo conforme
De que fahio a Ordenação Itb, a direito Cannonico, ou por

2. tt. i. §. 6. as vidas do prazo ferem fin-

das, ou por ter cahido em

NO íegundo apontamen- comiíTo, ou por outros cazos,

to dizem, que as juf- de femelhantes qualidades , ou
tiças íeculares naõ confen- pedir reftituiçaõ na forma de

tem, que os Juizes Eccleíiaf- direito contra o titulo
,
que

ticos conheçaõ do útil domi- o leigo tem ; em taes cazos

nio dos bens Ecclefiafticos ,
o reconhecimento pertence

que os feculares trazem, e ao juizo Eccleiiaftico, aonde
confefíaõ fer das Igrejas, e ale- hade refponder o leigo, e o
gaõ, que lhe faõ, ou devem Juis Eccleiiaftico hirà pela cau-

fer emprazados , de que fem- za em diante athe final; pof-

pre conhecerão conforme a to que as partes demandadas
direito. neguem as dittas qualidades,

Nefte apontamento fe de e achando queasdittasqualida-

terminou
,
que quando a Igre- des fe provarão, prÕnííciarà em

ja pede alguns bens, que diz final , como for juftiça. E
ferem feus, e lhe pertencem

,
achando, que as dittas qua-

fem alegar outra qualidade
,

lidades fenom provaraõ,fe prõ-

e o leigo demandado confeífa, nunciarâ por naõ Juis , e o co-

o direito íenhorio fer da Igre- nhecimento nom lhe perten-

ja, mas que o útil he feu, cer , e remetera a cauza ao

em tal cazo o conhecimento Juis fecular , e condenará o

pertence ao juizo fecular, e Autor nas cuílas, e napenna
nelle deve o leigo ferdeman- da Ordenação do Itb. i.tt. i.

dado: e porem (e no ditto ca- §. i7. que foy feita pelos Reys

zo a Igreja em feu libei lo ale- antigos deftes Reynosdecon-
gar tal qualidade, que con- fentimento dos Prelados ,• e

clua a couza demandada, nom em cazo, que o leigo peífa

fomente fer fua quanto ao di- rennovaçaõ de algum prazo

reito fenhorio, mas também Ecclefiaftico
,
que pertenda-

lhe
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lhe dever fer feita por direi-

to j fe a peííoa Ecclefiaftica , à

que quizer obrigar naõ for

izenta de jurdiçaõ ordinária,

e tiver fuperior ordinário no

Reyno, perante elle a deve

requerer , e as juftiças íecula-

res fenaõ intrometaõ em tal

cazo : Porem fe a peííoa Ec-

clefiaftica for izenta da jur-

diçaõ ordinária, e naõ tiver

fuperior ordinário no Reyno,

as juftiças feculares tomaràõ

conhecimento do tal cazo,

conforme a Ordenação do Ub.

2» ti, i. inprincipio

NOTA.

ESte capitulo também naõ

tem couza induzida de

novo , fenaõ huma declaração

do §. j. da Ordenação //£. i.tt.

i. que jà antigamente fora

concordado , e afiim le poz

logo junto . dk neíla nova

compillaçaõ no §. 6. vindo

em duvida, fe tinha o §. y.

lugar no cazo, em que fe pe-

dia fó o útil domínio, porque

era cazo mixto com parte do

leigo, e parte da Igreja, e

aííim podia duvidar-fe fe íe

comprehendia na ley acima,

e efta foy a cauza deita nova

declaração, a qual foytresla-

dada de huma doutrina de
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Innocencio no cap. Cnmfitge*

nerak de for. compet. e naõ

fó a fubítancia da doutrina

,

mas ainda a meíma ordem fe

tersladou aqui, ehe em gran-

de favor da Igreja , e induz

huma couza notável entre

outras
,
que he difpor

,
que faz

força à Igreja o que poííue o

Prazo, fendo findas as vidas

delle , feguindo a opinião
,

que fe faz coníolidaçaõ ipfo

jure do domínio útil com o
directo, e que fe faz força ao

Senhor , fe fe lhe impede to-

mar poííe do feu prazo
, po-

dendo pretender renovação
,

e retenção, e naõ fe poden-

do confiderar força neíla ocu-

pação
,
que he juíta, porque

o direito da renovação fe

computa entre os bens de hé<

rança, que paíía aos herdei-

ros, e fe tem por direito real

Caldas Pereira , de renovat. q. 7.

n. ift.verf. Proboc. e he lega-

vel Valafc. conj. 1 57, n. 10. fen-

do mais, que nas couzas
,
que

tornaó ao Senhorio huma vez,

fica a converfaõ difficultoza

cap. Utfuper , de reb. Ecclef. ubi

DD.
Pelo que fempre fe deve

entender , no que ocupa o pra-

zo, findas as vidas, naõ ten-

do direito nem na retenção
,

nem na renovação. Com o
Gg mefmo
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jmeímo ínnocencio no ditto derem ter, ou ature dous do-

çap. Cum fitgener. explica efte natarios da Corua, ou outras

mefmo ponto Maria i. p. de peíloas
,
que delia tiveraó cau-

jurifd. cap.^o.n. i^.Barbofa m za, ou fobre força, o conhe^
L. Si quis exalien.fde Judie. n. cimento pertence ao Juizo fe-

i^j.Bobad. Iib.i.cap.i%.n.i6i. cular , e pelo mefmo modo
Covar. Var. lib. i. cap. 4. n. 2. fe a cauza for fobre alguns

Caldas Pereir.ad Leg.SiCurator. bens, à que fe pertenda fer

verbo Implorandum numer, 32. annexo o direito do padroa-
Soar.de Primata lib. \.cap. 14. do, o conhecimento perten-

num. 15. Memc.Conf. lo^j.nu- ce ao juizo fecular, que por
mer. 14. 'mfine* via de declaração pronuncia-

rá, íe eftà annexo, ou nom.^

Artigo III.

NOTA.
Sobre o conhecimento dos Pa-

droados da Coroa
, ~^2 Ste capitulo foy feito em

JL2/ declaração da Concor-
De que fahto a Ordenação lib, dia antigua de ElReyD. Joaõ

2. tt. 1. §. 7. o primeiro no cap, 6. aonde
eftà diípofto o mefmo

, que

NO terceiro apontamen- aqui fe diípoem , e ainda eira

to dizem, que asjufti- declaração eftà mais em favor

ças feculares tomaõ conheci- da Igreja, e com rezaó por-

mento do direito dos Padroa- que efte direito de padroado
dos da Coroa , dizendo, que rie annexo ao eípiritual ante-

faõ bens delia, e o mefmo fa- cedente cap. Quanto, de ju-

zem dos bens das mefmas ígre- dic.DD. in Rub.& cap. de Jure
jas, pertencendo ifto à jurif- \6. de Jur.patron.Coft.incap.fi

diçaõ Eccleíiaftica. Pater.verboTrebeltanicaàn.y.de

Nefte apontamento fe de- teftam. o mais fobre efte aífen-

terminou, que o conhecimen- to fica notado na Concórdia
to da cauza do direito do Pa- deElRey D.Joaõ no artigoVL
droado pertence ao juizo Ec-

cleííaftico, e porem quando a

duvida for antre a Coroa e as

peíloas, que delia o perten-
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Artigo IV. NOTA.
Sobre o pedir das efmolas, "7 Sta matéria eftà jà an-

JlIj tiguamen^.e concordada

De que trata a Ordenação lib. comElRey D.João ai tig. LIV.
5. tt. 103. a onde pôde verle , edotheor

delia colhe-íe, que naÕ tive-

NO quarto apontamen- raõ noticia defta Concórdia

to dizem, queeítando aquelles Padres taó doutos, de

os Prelados em pofleantiquif- cujas maõs fahio efta decla-

íima de dar licença para fe raçaõ da Ordenação lib.j.tt.

tirarem efmolas por fora das 103. no final verficulo E naõ
Igrejas, para pobres, cativos, fe podem os Reys afaftar do

e outras neceííidades de obras que tem concordado , mayor-

pias , e pertencendo-lhes ifto mente podendo os Prelados

por direito, de pouco tempo fazelo exglof. in cap. Sicut,verb*

para ca os officiais feculares EJurient. 47. d. glof, 1. incap.

lhe vaò à maÕ, e avexaõ os exigent i.q. 7. Tiraq.de Nobiltt.

que pedem com fua licença, cap.iy.n.<\6.& intraH.de Pten.

e os prendem, e lhe tomaõ cap. 44. n. 10. Covar. 3. refolu-

as efmolas. tion. cap. 14. n. y. E quando o
Nefte apontamento fe de- naõ tiveraõ por direito , o coí-

terminou, que a ley do Rey- tume immemorial lho tem
no por bom governo, e por dado, de que íempre uzàraõ,

tirar abuzos, e em favor da e aílim eftà prefcripto.

redempçaõ dos captivos defen-

de os petitorios, a qual ley fem- Artigo V.
pre fe guardou, e convém guar-

dar-fe pelas dittas rezoens ; e os Sobre os direitos da Alfandega

Prelados poderàó darás licen-

ças, que lhes parecer para pedi- De que fahio a Ordenação Itb*

rem dentro das Igrejas, e dos 2. tt. n. §. 2.

adros.

NO quinto apontamen-
to fe aggravaõ

,
que na

Alfandega fe levaó direitos ás

Gg ij pef-
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peííòas Ecclefiafticas das cou- A efio refponde ElRey
zas

,
que mandaõ trazer para que elle nunca tal couza man*

fuás cazas , fe as naõ alealdaõ doa fazer , nem varejar com
no mes de Janeiro , naõ fen- elles , nem com outrem

t fal-

do a iíío obrigados , nem a vo naquelks
,

que fao rega-

alealdar, e eftando iíto afTim taes , e mercadores
,

que com-

determinadonaMezadaConf- prao pao , e vinho para reven-

ciência pelos Deputados delia, der , e fe lho atà-qui fizerao

e por outros letrados. algumas peffoas , manda
, que

Nefte aponta nento fe af /£ Z6<? nom faça.

íentou, que nefte cazofe guar- Efte ponto do alealdar
,

daííe , o que fe determinou no de que falia a Ordenação lib.

defpacho da Meza daConíci- i.tt. n.§. i. he muy confer-

encia pelos Deputados delia, me à direito, que efcuza aos

c outros letrados, que para Clérigos de alealdar conforme
iífo foraõ juntos no mes de a opinião de Bart. in L.ultim.

Novembro de ,

i)6>. e que §. Divus ff. de Publtcan. Berta*

pofto que as peííoas Ecclefi- quin.de Gabei. p. 7. n. 3i.por-

aílicas naõ alealdem na Al- que fó tem lugar , nos que faõ

fandegâ, naõ os obriguem a obrigados a pagar direitos, de

pagar direitojuftificãdoperan- que fícaõ livres alealdando.

te os oíficiaes da Alfandega
,

L.univerfiC. de fatigai.& Co-

que as couzas
,
que manda- mif. Bóer. dec. 213. #.1 5. Porem

raõ trazer de fora , faõ para os Clérigos fempre foraõ izen-

íuas cazas , e familias , e naõ tos ; DD. in Ciem. prcefentide

alheas, nem para negociar. cenf. Bart. na L. Fdius §. Divi

ff. de legib. i.Guidodec.4. Buifa-

N O T A. tus conf. 41. lib. 1. E também
terá lugar nos Clérigos

,
que

ISto mefmo eftava jà con- negocearem. Covar. lib. i./fc-

cordado com ElRey D. folut. cap. 17. @* PraB.cap. 37.

Dinis no VI. art. dos XI. e no MeJJia,deTaxa panis concluf.^. n.

X. e XI. e XVII. E com ElRey 23. Cabed. arefi. 79>i<*p.& arefl

D. Joaõ ol. que naó pagaíTem 4j. i.p.&f decis 189. E foy de

fizas , fenaó quando negociaf Decto in cap.Ecclefia de confi. in

fem no cap. 80. referindoífe ao fin. 1. hmit. aonde alega o cap.

cap. 17. e 18. que diz aífím. £)uanquam de Cenfib. in 6.

Moltn.
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MoTin. 2. f«». *//^\ 342. «.7* achou fcr conforme â direito,

/ír/jjg* VI. NOTA.

Sobre o juramento, que feda T^ Sta determinação op-
na Alfandega, |H pugnaõ os Prelados cora

duas inftancias j a pri-

ZV que falia a Ordenação lib. meira, queefte juramento naõ
2. tt. 11. §. 5. podem dar ao Clérigo osoffi-

ciaes leigos
,

pelo que diz

NO fexto apontamento Soar, alegai. 18. n. 4. porque

íè aggravaõ
,

que na naõ he íuperior do Clérigo o

Alfandega daõ juramento às Juis da Alfandega, eaííim de-

peííoas Eccleíiafticas para fe via-fe recorrer ao Prelado
,

certificarem, do que mandão como àxftzL appojiaClem.Prce-

trazer para fuás cazas , naõ o fent.deCenfib.eCardeal^ahq.y.

podendo fazer -, enaó lhe que- ImoL n. 11. ponderando o tex-

rem guardar fobre ifto as cer- to nas palavras Locorum Diq

tidoens
,
que orferecem de feus cafanum. Porque o publicano,

Prelados , em que affirmaÕ

,

ou official da Alfandega fica

como jurarão perante elles

,

fendo autor. L. qumquag. m
e flzeraõ certo, que haviaõ fin.tbi^Probarejudict debetff.de

mifter as dittas couzas para Probation. e como ojuramen-
fuás peffoas. to faça prova, ha-fe de dar,

Nefte apontamento fe de- e pedir perante Juis compe-
terminou, que naõ he contra tente.

a liberdade Ecclefiaftica o nel- Secundo dizem
,
que bada-

le contheudo, e que devem rà ao Clérigo juftificar peran-

jurar perante os officiaes da te feu Juis, que as couzas,

Alfandega, fe as couzas , de que trás faõ 'para feu uzo, e

que pertendem naõ pagar di- que efte he obrigado admittir

reito , faõ para feu uzo j ca- o Juis da Alfandega fem no-
zas , ou famílias, e naõ para vas provas, nem juramento,

outras peííbas , nem para ne- que jà fica contra ocap.i.de

gocear, conforme ao que fi- Probat. que naõ admitte de-

ca ditto no apontamento pre- pois das provas perfeitas, dar-

cedente
, porque afíim fe fe juramento.

Efera



2 3 8 Monomachia fohre as Concordias

E fem embargo deli as, o ra feu uzo
,

pelo que eftas

aíTento eílà jufto, porque os qualidades, que faõ o funda-

direitos , quefepagaõ na Al- mento da exempçaõ, devem
fandega, faõ direitos reaes

,

juftificar-fe no juízo fecular

portos nas couzas argumento L. ar<rumeto L.Cum quadam §. i
.ff.

Fundus
ff. fin. regund. ibi

}
§)uia de junfd. Omn jud. Barbofin L.

magisfundo,
quam perfona adju- Si quis ex aliena ff, de judie. n.

dtcari partes intelliguntur. L.qui 133. porque dos íeus direitos

aliena %.ultim. ff.de iVegot.geflis, fó ElRey he Juis , Ordenação
ibi: Sententia pradio dantur. Or- lib. 1. tt. i.§. 17. 18. e 19. Ce
dm. d. íib. 2. tt. 1 1. §. ó.ibi : Ar- var. lib. \.Refol.cap.\7& Pra-
recadarfe-ha pela mefma cau- cl. cap.

3 j. n. 2. Pallatius in Re-
za Bobad. /. 2 . c. 1 8 . n. 1 2

3

.

petit. cap. § . Sed& e/l pulebra n.

E pofto que digaõ muitos ^.Mejfia^ deTaxa panis conf. 5.

Doutores, que os Clérigos naó «.13. E naõ fatisfaz a inqui-

faõ obrigados a eftes encar- riçaõ, que faz perante o Juis

gos reaes , como diííe Sarment. EccleíiaíKco
,
que neíTa ma-

SeleB. cap. 14. Aviles
f
Pretor, teria he Omnino incompe-

cap. i$.glof. den orden.n. %.Caf- tente, e naõ fe ofTende a re-

iilho /. 70. Taur. n. 18. Duennas gra do cap. 2. de Probation. Pe»

reg. 100. limit. 16. Gregor.inL. lo que, naó fe pôde dizer

51. verbo Pechas, tt.ó.part. 1.

Guid. decif. 78. Navar. tn ma-

nual, cap. 17. n.zoi.&cap. 23.

n, 120. Toda via nefte Rey-

no eftà nefte ponto o direito

commum alterado , porque

que he contra direito , naõ
dar ElRey mayor privilegio,

pois ifío he matéria de von-
tade, e naõ de neceííidade de
direito, e como outro íi as

couzas mefmas eftejaõ obri-

por Concórdia antiga de El- gadas ao tributo, e hajaõ de

Rey D. Dinis no artigo. X. fer izentas
,
quando os don-

dos XI. Se declarou
,
que tu- nos delias jurarem

,
que íaõ

do, o que vieíle de fora, lhe para feu uzo, eííajuftificaçaõ

havia de pagar direito , da toca àquelle juizo, à onde as

qual obrigação ElRey D. Ma-
noel libertou os Clérigos por

privilegio efpecial , como fe

declara na Ordenação hb. 2.

tt. 11. no que trouxeííem pa-

couzas eftaõ obrigadas paguar,

no que ainda íe lhe fez gran-

de favor, porque podendo os

Reys mandar fazer a juftifl-

caçaõ com mayor folemnida-

de ,
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de , fe contentarão com a ver-

vade da mefma parte, fendo

aífim
,
que de outro modo naõ

concedera o tal privilegio.

NOTA,

Artigo VII.

Sobre omefmo.

NO feptimo apontamê-

to fe aggravaõ
,
que

o mefmo regimento

de alealdar fazem guardar no

Paço da madeira ás peífoas

Ecclefiafticas , e lhes daõ jura-

mento, e fazem outros exa-

mes, íem terem conta com as

certidoens ,
que aprezentaò

de íeos Prelados, e tendo em
tudo fatisfeito ao ditto regi-

mento , íem ferem a iíío obri-

gados , lhe naõ confentem,

que dezembarquem fua madei-

ra no cães commum a todos,

fenaó em outras partes, e que

logo a levem para fuás cazas,

no que tudo recebem muita

vexação.

Neíle apontamento fe de-

terminou, que fe devia guar-

dar, o que fica ditto nos dous

apontamentos precedentes
,

que he conforme a ditta de-

terminação da Meza da Conf-

ciencia.

NEÍte ultimo ponto, que
lhe naõ confentem

,

que dezembarquem
fua madeira no cães commum
obrigandoos

,
que a levem

logo para caza
,
parece, que

naõ he contra a liberdade da
Igreja

,
porque a immunidade

Ecclefiaftica naõ fe ofTende
,

fenaÕ quando fe tolhem às

Igrejas, ou Clérigos aquellas

couzas, que lhe competem,
como Igreja univerfal , e naõ
em quanto ofTende aexempçaõ
de peíToas particulares, como
diíTe Innocencio no cap. Ut

fam#> defent. excomun. ao qual

fegue a commum opinião ex

Fe/m, m cap. Ecclef. n. 69. ubi

Dectus n. 2. de conftit. Syhefter

verb. Excomuritcat. 9./?. 37.^-
var. in Manual, cap. 27. #. 1 10.

o que naõ he nefte cazo.

E ainda que fe replique,

que fe nega aos Clérigos , o
que lhe competia, como ci-

dadãos da terra, que devem
fer iguais com todos os mais,

para fe evitar a excomunhão
do cap* fin, de Immuntt Ecclef.

lib. 6. porque a liberdade de

Igreja também fe quebra
,

quando fe tiraõ aos Clérigos

as couzas communs aos mais,

como
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como diííe Jaf. tn L. £)uo mi-

nus ff.
de F/um. n. 1

1 5.& tn L, Artigo VIII.

deira.

Filius §. Divi 1 . le&ur
ff.

de Le-

gai. 1. facit.tx.incap. Nonmi- Sobre o direito das obras de ma-
nas de Immunit. EccleJ. lib. 6. D,
Antonm. $.p.n. 12. cap, 3. m §,

5. Col. 3. Bart.n. j.mauth.Caffa

C. Sacros Ecclef. Idem in L. 1 . §.

Qu<e onerando n. 3. ff. Quarum
rerum aBio. Cardm. in Repet,

cap. Perpendimus de fent. exco

N O outavo apontamen-
to fe aggravaõ, que
fe faz pagar ás pef*

íbas Eccleíiafticas da obra dos
Tanoeiros, que compraõ pa-

mun.verf.Et prinápaliter quaro ra recolherem fuás novidades,

A/ex t m diB. §. Divin. 1 z. Ti- o direito
,
que os leigos pagaõ.

raq. de jur* marit. gl. 8. n. 164. Quanto a eíte apontamen-
Com tudo efta opinião naò to na determinação

,
que fe

bafta para fe encorrer a cenfura tomou na ditta Meza da Conf-
de direito. Alem dequeaquelle ciência no Anno de 67. fe

cães de modo he publico
, aííentou, que fenaõ ofFendia a

que he privado para aquellas liberdade Ecclefiaftica , em
peíToas, que pagaõ direitos à fe pagar a meya íiza pelas peC-

Alfandega, àqueElRey o quer foas Ecelefiaílicas
, que com-

pravaõ aos Tanoeiros, eoffi-

ciaes
,
por ficar a ditta meya

fiza em parte de preço , em
que fe concertaõ as partes.

Artigo IX.

dar, e naõ fe lhe pôde pedir

conta
,
porque o naõ dá aos

Clérigos
,
porque iílo naò he

obra de neceífidade , e mais

levaõ os Clérigos
,

pois naõ

pagaõ direitos
,
que os que os

pagão , e lhe deixaò ali ter

mais tempo a fua madeira ,e

naófe pôde dizer, que faz

injuria, quem naõdà, o que

he leu a todos , fenaõ à al-

guns , naõ querendo , que

uzem do feu cães , e cazas de

recolhimentos , fenaõ os que ras dos lugares tomaõ o paõ

lhe pagaõ direitos em fuás Al- aos rendeiros das Igrejas, e

fandegas. naõ lho deixaõ tirar, como
íaõ

Sobre lhe tomar o paõ de fuás

rendas,

NO nono apontamento
dizem

,
que oalmota*

ce mor t e as cama-
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faõ obrigados, o que he em to refpeita os fruitos colhidos,

muita deminuiçaÕ, e prejuízo que he couza temporal , e naõ
das dittas rendas, e ainda faõ já dizemos argum.L.Apes§*

compellem aos mefmos Ec- 1. L. Si fervus§. Locandtff. de

cleííafticos nas rendas
,
que Furús. Valafc. q. 27. n. Vo.S?

por íi recolhem, fendo tudo conf. 131. n.fin. E foy de In-

contra direito. nocencio m cap, Cum non fitde>

Nefte apontamento íe de- Decim. E por iílo os rendeiros

terminou, que em fe tomar nao tem privilegio algum Ec-
o paõ dos feleiros, ou fe em- cleíiaftico em refpeito doá
bargar o que pertence aos írmtos Glof. verb. Negociandim
rendeiros, naõ fe orTende a Ciem. prsefenti de cenfib.Ttraq.

liberdade Eccleíiaftica ,
por de Retratl. tt. 1. §. í.gloj. 13.

jâ o ditto paõ naõ fer bens n. 12. Bóer. dec. 113.8^279./?.
Eccleíiafticos , fenaõ de pef- 2. Menchac.ltb.i.SucceJfio.Crea-

íoas leigas, alem de fer ne- tion. §, 10. n. 65 $.Peres cap. n.
ceifado fazer-fe afíi pelo //. 4. lib. 4. Ordtnam. porque
bem commum. E quanto aos efte encargo refpeita às pef-

dizemos
,
que as peíloas Ec- foas , e naõ às couzas, nem

clefiafticas recolhem de fuás os fruitos , o que naõ proce-
rendas, que naõ tem arren- de, quando o Abbade

, ou
dadas , naõ entendo

,
que íe Prior colhe os fruitos

, que
lhe tomaõ , nem embargaõ fendo feus, naõ fe lhe podem
contra fuás vontades, e fe le tomar, nem embargar, por
faz, naõ o hey por bem fei- o naõ ligarem as pregmati-
to, e daqui em diante man- cas civis , e eílatutos de leigos

do, que fenaõ faça mais. Burfat.conf.^i.n. i%.Covar.'m

reg. PoffeJJor. i.p. §. 4. n. 8.

NOTA. aonde falia dos moinhos, e

diz
,
que naõ entraó na prohi-

MEnochioGw/.iooo.tra- biçaõ os que forem deEcele-
ta efte ponto, e he íiafticos , nem os moinhos

muy conforme a direito, que dos Reys comprehendem otri-

o Rey, e as Camarás podem go dos Clérigos,

ordenar , que fenaõ leve paõ
para fora, por fer neceíTario

na terra, porque efte precei-

Hh Arú-
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ditosfecuIar.es, ainda que por
Artigo X. accidente comprehêda íubdi-

C j rr j j tos alheyos , como explicaGW-
oobre as h as das rendas. ' r> a. o

terres 4./?.rracLcap.$%.aprinc.

N O decimo apontamé-
to dizem, que fe lati- . Artigo XI.
ça fifa fabi da nas ren-

das Eccíefiaftieas , antes de fe "^/T O onzeno aponta-

arrendarem ,
que em erTeito ^J mento dizem

,
que nas

he obrigarem os EccleíiaíH- At duvidas, que fe mo-
cos a pagar fifa

,
porque tan- vem entre os Julgadores Ec-

to menos lhe daÕ os rendei- cleíiafticos, e feculares, ou-

ros pelas fuás rendas, quanto vem meus ofíiciaes como juizes,

vem eftà lançado, para have- e fenaõ querem eftar pelo que

rem de pagar de iífa. elles determinaõ, elles os a-

Nefte apontamento fe de- vexaõ contra direito,

terminou, que fenaõ ofFende Nefte apontamento íede-

a liberdade Ecclefiaftica em terminoa, que o Juisdos meus

fe lançar fifa aos rendeiros feitos he competente para co-

dos bens Ecclefiafticos , ainda nhecer, fe a jurdiçaõ perten*

que fe lance antes dos arren- ce a minhas juftiças, quando
damentos feitos

,
pois fenaõ o aggravante he leigo

,
por-

deve, nem leva, Íena5 aos que tem fundada fua jurdi-

rendeiros leigos. çaõ em direito commum , e

como tal pôde mandar noti-

N O T A. ficar ao Juis Ecclefiaftico
,

que refponda a rezaõ
,
que

NEíte ponto havia huma tem para tomar conhecimen-
Concordia com ElRey to dotalcazo, por aíTi fer

D.João o I. artigo XIX.porem conforme à direito, e fempre

he mais favorável efta Con- fe praticar , e uzar neftes Rey-

cordia
,
que fó falia com os nos, e quando no juizo de

rendeiros. E o danno
,
que os meus feitos fe determina, o co-

Clerigos daqui concidèraÕ
,

nhecimento pertencer a mi-

he de nenhuma concideraçaõ, nhãs juftiças, e naõ ao Ec-

e indirectamente, e baítaque cleíiaftico , e o Juis de meus

a ley geral fe dirija aos fub- feitos naõ faz mais, q«ue de-

cla-
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ciara-lo , e affi encomendar Ecc\cC\a(\:icQ.G/vf.recepta in cap.

por íuas cartas aos Juizes Ec- í.de hisqui
y
lib.6.Navar.inma-

cl<
afiafticos, que naõ procedaõ, m/a/, cap. 27. n. 205. Com tu-

e mandar a minhas juítiças, do fica a couza fem duvida,

que naõ guardem feus man- cjuando efta matéria foííe con-
dados , como de Juizes in- cordada com o Clero, e Pre-

competentes ; e quando os lados, como foy • nemfepò-
Prelados, e Juizes Ecclefiafti- de nunca entender, que Sua
cos , fem embargo das dittas Santidade tiveííe tenção de
cartas, naõ querem deixar de ligar os Miniftros dos Reys na
proceder contra os leigos

,
ditta Bulia da Cea, nem po-

nem deíiftir do que tem pro- deriafer,fe olhamos às regras

cedido, eu , como Rey , e Se- de direito, porque a ceníura

nhor , os chamo por cartas mayor naõ fe pôde proferir

por mi aíTinadas para me darem ad vmdittam. e em penna, fe-

rezaõ , de como aíTi tomaõ naõ para que haja emmenda, e

minha jurifdiçaÕ , e para fobre ad'corretlionem,$oares de cenfur.

iífo ferem ouvidos perante os difp. ^.feB. <}.n.io.fac'tttext.'tn

meus Dezebargadores do Paço. cap, 1 . de Sent.excomun.lib.6.

E como neíles cazos os

NOTA. Reys de Portugal temtaõjuf-
tos titulos, e Concordias, e

ESte cazo do reenrfo à coftumes antigos, tendo taõ

Coroa fobre as forças juftas cauzasde poífuir , edef-

jà eftava concordado , com os fender o que tem, naõ felhe

Prelados como fe vè íup. no podia tirar efta jurifdiçaõ oor

I. artigo dos X. de EIRey D. meyo de cenfuras , fenaõ or-

Joaó. É pofto que os Prelados dinariamente, e neftes cazos

digaõ
,
que os leigos fenaõ pò- ficaria a ceníura proferida pa-

dem intrometer nas cauzas , de ra caftigo , e em penna fem
que os Prelados conhecem ,

haver delicto , e faltando a

porque fe excedem , tem fu- cauza
,
que he nullidade de

periores , a que pertence por direito ex eod. Soares.

appellaçaõ o conhecimento
,

E ainda que digamos, que
e fica fe encorrendo na Bulia o Papa ali declara as cenfu-

da Cea na 14. & ij. cauza, ras de direito, portas contra

por fe perturbar a juriídiçaõ os uzurpadores da jurifdiçaõ

Hh ij Ecde-
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Ecclefiaftica, porque iílo pro Concordias feiem feitas em
cede contra os qne de facto fua Corte aprovadas pella Sé

uzurpaõ, e ocupaõ os direitos Appoílolica, e pelos Prelados,

dn Igreja univeríal , eprefump- fica faltando a rezaõ de por

tuoíameate fe intrometem no aquelle meyo quererem, que

que lhe naõ compete, eaííim larguem o que poííuem , de-

fe declara o cap. Decernimm vendo eíla caaza tratar-feor-

de Judie, como diííe acima ; dinariamente , como foy a

porem naõ comprehende os primeira, que fe lhe moveo

,

Reys deite Reyno
,
que os fobre que cahiraó asConcorr

cazos de fuajurifdiçaõ os tem dias
, que na Corte de Roma

concordados, e confirmados fe fizeraõ, por dever eftano-

çom Bailas Appoftolicas, que va alteração feguir a primei-

quando, nem as Concordias, ra natureza, e o mefmo jui-

nem as Bulias fejaõ legitimas, zo, como dependência della
;

primeiro fobre iíío haó de fer e aífi tenho por fem duvi-

ouvidos os Reys, enaófepò- da
,
que Sua Santidade nem

de contra elles proceder com teve , nem podia ter tenção

cenfuras , começando por el- de fallar com os Reys , nem
las que naõ tem lugar con- com feus Juizes nos cazos de

tra quem poílue com titulo,- fuás Orderraçoèns, como Mar-

e fe diíTermos, que ella exco- tinho V. o declarou fobre os

munhaõ he geral contra to- coftumes de França , de que

dos, os que ocupaõ bens da falia Guido na primeira deci-

Icrreja, alem de iífo fer con- faõ
,
quando vemos

, que o

tra os que por força, e fem mefmo Papa trata a fua Ma-

titulo ocupaõ , entaõ procede, geftade em actos públicos e

quando os taes poífuidores fe fecretos, naõ como excomun-

ignoraõ ,
que entaÕ tem lu- gado , fenaõ como chriftia-

gar cenfuras geraes , e naõ niíílmo, e obedientiífimo fi-

quando fe íabe quem faõ
,

lho da Sé Appoftolica, e por

porque entaõ naõ fica a cen- fer conforme a direito, que

fura meyo adequado de cobrar os que julgaõ por leys publicas,

o feu, e como o Papa íabe, e confentidas pelos Prelados

,

que os Keys defte Reyno pof- naõ encorrem alguma cenfura

fuem muitos cazos fobre ma- pela dodrina de Innocencio,

terias EcclefiaíHcas por as de que diííe fupra.

Donde



•
'

;

' Da ^jurt[dição Ecclefiaflica , e Temporal. 245
Donde, pondo o cazo em cerei i^quod fibipnbhcefacere li~

mais ri^orozos termos
,
quan- cere arbitrabatnr. Nefte voto

do aconteccnV, que no juízo e arbítrio ha íua largueza
,

da Coroa fe tomaííe conhe- dentro da qual em quanto fe-

cimenco de algum cazo, que naõ chega a enxergar malícia,

realmente naõ pertencia a- e preíumpçaò , fe deve prefu-

quelle juizo
,
por naõ fer de

força manireíla , ou denega-

ção de direito natural , na

forma da Ordenação hh. i.tt.

9. §. i,i. e defpois no Paço
,

ou por outra maneira fe de-

claraííe
,
que fora mal toma-

do o ditto conhecimento ,

mir pelo Juis , e que o fez

com boa fé , a qual naÕ ío-

fre, que com cila fe encorra
excomunhão

,
que íupoem

peccado mortal
,
que naõ pô-

de haver em quem julga o que
entende , aliás (eguirfe-hia ne-

ceiíariamente
,
que todas as

ainda que nelle íe uzurpou a fentenças dadas na Coroa, fe

jurifdiçaõ da Igreja, naõ he aconteceíTe
, que no Paço fe

efte o cazo , em que fe en- tomaííe aílento
, que aquellas

corre a cenfura da Bulia da cartas naõ eraõ bem paíladas,

Cea
,
que fó procede naquel- obrariaõ

,
que ficaffem exco-

mungados o Juis, e feus ad-
juntos por terem excedido fua

juriídiçaõ.

íe;s que totalmente uzurpa-

raó todo o conhecimento
,

naõ lhe tocando, e prefump-

tuozamente , como le coihe

do Cap. iVovent , de Sent. exco»

murh verb. Prefumpferh
,
que

fempre foa em má parte, e

prefupoem dolo , e malícia.

E naõ procede no? Juizes,

que juvantur primórdio veri-

tatis , tendo conhecimento

naquellas cauzas, e entrarão

nellas entendendo, e enganan-

do-fe
,

que lhe pertenciaõ
,

porque,como votarão fem ma-

Sob,re

Artigo XII.

culpados em vifitaçao.

N O duodécimo aponta-

mento dizem
, que os

officiaes feculares im.

pedem as vifitaçoens , eefTei-

to delias, com que os culpa-

dos favorecidos fe deixaõ ef-

tar em feus peccados publi-

licia , fazendo o que cuidavaõ, cos com muito eícandalo

que lhe era licito extx.inL. 1. porque eftando os Prelados

j/f.
de Mdiliúo edicl jbi : Cumfa- em uzo antiquiiíimo de amo-

eda-
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eftarem três vezes à eftaçaõ nar fe , nem infamar-fe publi-

as pcíloas, que por viíítaçaó camente peííoa alguma, fem

aehaõ em peccados públicos, fer primeiro ouvida, e con-

para íatisfazerem oetcandalo, vencida por íua confiíTaõjOU

que tem dado, e por Ter efta judicialmente, e pelo grande

a penitencia, que elles temem eícandalo , e perturbação
,

neftes tempos, cm queaspen- que fe fegue na Republica do

nas deviaõ crefcer pelos pec- tal coftume , e opreflaõ , e

cados públicos eftarem no ef- dam no
,
que fe faz a meus

tado, que fe vè, o naÕ con- Vaííallos, a que, como Rey,

fentem , e impedem efte ta5 e Senhor , tenho obrigação de

antigo coftume , dizendo , acudir, pelo que nefta parte

que eftes peccadores públicos os Prelados, eíeus officiaes naõ

os não devem amoeftar à ef- tem rezaó de fe queixar, e

eftaçaõ, fenaõ fecretamente, devem guardar em fuás vizi-

e que fe lhes haõ de fazer taçoens a forma do direito

três deftin&as amoeftaçoens Cannonico; e dizerem
,
que

em fuás peífoas , e naòíeem- minhas juftiças lhe taxaõ o

mendando ,
que haõ de vir modo , em que as amoefta-

com libellos contra elles nas çoens particulares fe devem

audiências , a onde poderâ5 fazer, na5 acho, que tal fej a,

fer condemnados , e naõ pe- nem o heyporbem. Poronde

las vifitaçoens, de que fe fe- os officiaes Ecclefiaílicos de-

guem muitos inconvenientes, vem guardar a forma do De*

que fe apontarão, e taxaõ o creto, e do Concilio Triden-

modo, em que eftas amoef- tino, naõ procedendo à pri-

taçoens particulares fehaõde zaõ , ou degredo contra os

fazer , e ainda que defpois os barregueiros cazados , ou foi-

achaõ reincididos , naÕ con- teiros , íem precederem pri-

fentem , que fejaõ prezos, e meiro as três amoeftaçoens

condenados em degredo, con- do ditto Decreto, as quaes

forme ao Concilio, o que tu- devem fazer com ointervallo

do he contra a jurifdiçaõ Ec- de tempo , que lhes parecer^

clefiaftica, e bem das Almas, que convém parabém das Al-

Nefte apontamento fe de- mas. E nos outros cazos fora

terminou, que o direito na- deftes , em que o ditto Con-

tural naõ confente condem- cílio lhes dá faculdade para

prende-
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prenderem , ou penhorarem

os leigos por fe evitarem as

devem guardar aceníuras

rorma deUe. Porem íe os Pre

lados neftes crimes ; ou em
outros, de que, conforme a

direito
,
podem conhecer

,
qui-

zereni proceder ordinariamen-

te fem prizaõ, penhora, ou de-

gredo antes de final fentença,

podelo-haõ fazer, e minhas de em três eftaçoens monirem
juftiças lho naõ impedirão, aos comprehendidos na viíi-

taçaõ , e peccados públicos,

e efte modo de proceder pò-
de-o efcolher a Igreja , a quem
pertence, e pelafuainterpre-

247
via em contrario , e aflí fi-

cou revogando a Ordenação

,

que hoje he o §. i.dott.y.ítb.

1. que requere, que os Pre-

lados tenhaò poííe de pren-

der os leigos , e de executar

nelles fuás fentenças por feus

Miniftros , trata difto Valafc.

Alegaó por fi osPreladoi,

que eftaõ em coftume antigo,

NOTA.
Ste capitulo he como

lj
dependência do funda- taçaõ fe ha de eftar L. St de

mento, que tem o retro pro- interpretai.ffJe Leg.C.Cum dá-

ximo
,

porque aíTi como ali le&us , de confuet. e em França

fe acode à força
,
que os Pre^ fe uza aííi ex Rebitf. tn tt. de

lados fazem nos bens dos Vaf- pubhc. concubm. e o Concilio

fallos, aqui fe acode à honra, Tridenúno Se/f. 14.de Reform.

que fe eftima mais, que os matrtm. c. 8. aíTi o difpoem
,

bens T/raa. de Nolnht. Tiran- que fejaõ amoedados três

do a notória opreífaõ, quefe vezes, e naõ aponta o modo
lhe dà em os publicar, fem fe da amoeftaçaõ , fe em pu-

lhe guardar o direito natural, blico , fe em fccreto
,
porque

e foy efte capitulo tirado de iíTo fica aos Prelados, para

huma ley Sebaftiana extrava- que, concideràdas ascircunf-

gante
,

pela qual EIRey D. tancias , o ordenem , e af-

Sebaftiaõ deu licença aos Pre- fentem , como lhe parecer

lados para prenderem os lei- melhor -

y e aííi fica grande

gos nos cazos , dequeconhe- exceíTo ,
querer o fecular dar

ciaõ, mandando guardar os regras ao Eccleílaftico
,
que

Decretos do Concilio , e re- uza de efte modo de amoeí-

nunciando todos os coftumes, tar por ventura, porque tem
leys , e Concordias, que ha- enxergado

,
que os leigos o

temem
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temem mais, pella rezaÕ do que efta de tirar o amance-
tx.mcap. Quoniam^.ult.utlite bado do lugar, donde he
non conteflat.ibi-.Magistimeturc, incorrigível.

Ea vmdtcia 34.^^.4. Com tudo íe refponde
,

Pelo que , nem os Reys que os Reys na5 mandaõ aos

podem alterar efte coítume Prelados, que uzem dos me-
antiguo , nem esbulha-los da yos

, que elles inventaõ , ou
poffe íem ferem ouvidos , na prefcrevem , fenaõ daquelles

,

qual eftaõ ainda conforme a que o meímo Concilio apro-

Ordenaçaõ //£. i.tt. 9. §.i.que vou em comum para eftes

permitte aos Prelados nos ca- cazos , e além do mefnao

zos de que conhecem, pode- Concilio encomédar aos Reys
rem preícrever contra a jurií- a obfervancia delle , elles

diçaõ real, e podendo pref- podiaõ acudir à honra de léus

crever os cazos , com muito Vaílallos , naõ fe lhe guar-

mayor rezaõ o modo de co- dando o direito natural
, que

nhecer delles. naõ permite
,
que os infamem,

Deinde
,
porque o Con- antes que os convenção , e

cilio no ditto cap. 8. naó re- quanto às pennas pecuniárias,

quer as amoeftaçoens mais
,

que fícaràó em fua força, te-

que para as pennas de degre- nho por mal entendido aquel-

do, e cenfuras, e naõ para le lugar do Concilio
, que

as pennas de dinheiro, que naquellas palavras fe refere

flcaràõ em fua força ibu Reli* aos concubinados , à que por

quis panhinfuo roborc manenti- direito eraÕ poftas pennas,
bus. como era aos Clérigos aman-

E quanto à penna de de- cebados no cap. Nullus 32.

gredo naõ ha duvida
,
que a d'ift.& intotott.de cohabttCleri-

podem pôr
,
porque o ai feria cor. Bem. m Pratl. cap. 73.

obrigallos a dar penna certa, Porem os leigos concubi-

fícando ella em feu arbítrio narios, naõ fe acha penna de

Glof.'tn%.lnfumma y
verbo Extra- direito Cannonico expreífa

ordinária Juftit. de Injur.Tiraq. contra elles, e fomente vaõ

de Psnis cap. i<).n. i.Menoch. ao foro Fxcleíiaftico ad corre-

âe Arbitr. hb. 1. q. 86. Clarus in Bionem , e naõ para ali ferem

PraB.%.ult.q. 38. ». 11. ene- caftigados , e aflíi a Ordena-
nhuma penna mais convém y çaõ lib. z. tt. p. em quanto faz

efte
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eíle cazo mixto, fe ha deen- alheyos, deprecando a Juizes

tender mixto nefta forma ,
competentes, e aíTim o expli-

que no fecular hajaõ as pen- ca Azevedo tn L. 14. tt. \Jtba

nas, que fe acharem impoftas 4. e iíto he o que íe guarda-

pelas Ordenaçoens , e no Ec- va antes defta Concórdia,

cleíiaftico para a correcção
j

Porem aqui concedeo El-

porque tanto que fe aparta- Rey, que pudeííem prender

rem , e forem monidos, e fi- os leigos por íeus Miniftros, '

zerem termo , naõ fe pôde porque aííi o declara a ley

hir por diante, e fe defpois Sebaftiana , de que efta Con*
pòdem fer caítigados , he por cordia fahio , e de ambas a

naõ obedecerem, e naõ de- Ordenação hb. 1. tt. i.§. 13.

fiftirem ,
que he crime, que e eu tenho, que fentença fi-

de novo comerem , e he cou- nal aqui quer dizer toda

za dirferente. E aííim aquellas aquella
,
que tiver força de

palavras do fagrado Concilio diffinitiva, porque fe ella pôz
Rei/quis ptenis &c. fe haõ de fim ao incidente, de que fe

referir naõ aos leigos , em tratava, nelle he diffinitiva,

que naõ fallaõ
,

pois para el- como íe colhe da Ordenação
les naõ havia pennas podas lib % 3. tt.

por direito Cannonico , fenaõ Por onde fendo condem-
aos Clérigos concubinarios, nado hum leigo em cuftas de

à que por direito eftavaõ pref- retardamento, que fez na
criptas certas pennas. cauza , ainda que a cauzapen-

E quanto às outras pen- da athè final, naquelle inci-

nas , efta ley lhe permitte, que dente, fenaõ pagar, poderá

uzem delias na forma do ditto fer prezo, e aííi entendo

Concilio, que íó as permitte, efta Ordenação, e fica tudo

quando conhecerem judicial- muy conforme ao Concilio;

mente , e naõ lhe dá
,
que por e he de notar

,
que ainda q os

feus Miniftros poífaõ prender Prelados fe queixem, eacuzem
os leigos, porque aquellas pa- efta Concórdia, em que com
lavras Fer Juos , vel altenos elles fe uzou de tanta largue-

Miniflros. fe haõ de enten- za
,
que largou Elíley huma

der em termos hábeis : Perfuos, das couzas de mais importan-

nos feus Clérigos: Per alienos
y

cia, que havia em fua Coroa,

nos feculares, queíaõ íubditos que era poderem prender os

li lei-



250 Moncmachia fobre as Concordias

leigos por feus Miniítros nos cuçaõ ao Corregedor Chrif*

cazos , de cjue conhecem, e tovaô Borges, vay em quatro

que cjueiraõ uzar delia nefta annos athêgora, fenaõ pôde
parte, e no mais digaõ

,
que dar principio à eíla obra, ea

naõ he Concórdia, nem os cauza pende na caza da Sup*

obriga. plicaçaõ.

Nefte apontamento fe de-

Arúgo XIII. terminou
,
que eu naõ enten-

do
,
que minhas juítiças tomem

Sobre as fintas, conhecimento da neceífidade,

que há de fe lançarem eftas

NOtrezenoapontamen- fintas, antes lhe mando
,
que

to dizem, que quan- niíío fenaõ introme:aõ , e em
do os Prelados mandaõ , tudo o mais, que toca deite

que íe façaõ fintas para re- apontamento mando, que fe

pairo, e edificação das Igre- guarde o que tenho ordenado

jas,e neceííaria fuftentaçaõ dos pela ley extravagante lib. 2.

Miniítros, e couzas perten- tt. 2. n. 13. que entendo eftar

centes ao culto Divino, to- feita conforme à Direito,

maÕ conhecimento da necef- com declaração
, que fe os

íidade, que hà de fe fazerem Prelados pretendem obrigar

as dittas couzas , e conhecem
,

os leigos â fabricar as Igre-

e determinaó, fe osfeculares jas, ou à fuftentar os Minif-

devem contribuir para ellas, tros delias, fundando-fe ex-

pertencendo efte conhecimen' preííamente
, q os dízimos naõ

to fomente aos Prelados, e faõ ba (lates cõforme ao Deere-

feus ofíiciaes, e com ifto , e to do Concilio Tridentino, em
com dizerem, que o ordenar tal cazo minhas juftiças, fe-

das fintas naõ pertence aos naõ intrometaõ niíío
,
porque

Prelados , impedem total- o conhecimento pertence ao

mente o efTeito das dittas Juizo Ecclefiaftico, poftoque

obras, de maneira, que fendo o leigo negue aquellaqualida-

mandado por vizitaçaõ
,
que de, de naõ bailarem os dizi»

fe faça a Igreja de Santos o mos.

velho na Cidade de Lisboa,

e mandando-o eu por minha
Provizaõ , e cometendo a exe-

NO-
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do pela ley extravagante
vNOTA. que eítes naó faõ de minha

immediata protecção , e nas

DEfta Concórdia fahio que faõ de minha immediata

a Ordenação lib. 1. tt. protecção naõ confentem, que

6z, §. 76. e hc muy conforme vifitem o efpiritual , como he

a direito, porque fintar hedi- o Santiííimo Sacramento, ou
reito real , que pertence aos ornamentos, e o mais. j

K.zysL.i.C*defuper'm'ii3.0rd. Nefte apontamento fç âe~

hb. z. tt. 16. §. 6. Cahed. decif. terminou
,
que os Decretos do

^.& j^y.i.p Ripa.lib.z.refponJ. Santo Concilio Tridentinoíe

28. n. 2.eaíBm juíbamente per- guardem, como nellesfecon-

mitte, queos Prelados lancem tem ,
porque eíía foy fem-

fintas para reedificaçaõ das pre, e he minha tençaõ , e

Igrejas, ou íuftentaçaõ dos que nas Confrarias , eHofpi-
Miniftros delias, que faõ as taes , e Albergarias, em que
cauzas legitimas, com que o os Provedores das Comarcas
podem fazer , e naó fintas entendem, e fazem correição

geraes
,

que fó iíío pôde o por via ordinária fem partia

Rey , e as peííoas , a que elleo cular comiííaó minha, pof-

concede em alguns cazos , faõ os Prelados , conforme
como faõ Camarás , e Cidades aos ditros Decretos, tomaras

DD. in L. 4. §. Atlor.
ff. de Re contas , e viíitar

,
porque os

judicat. taes Hoípitaes , Confrarias , e

Albergarias naõ entendo, que

Artigo XIV. faó de minha immediata pro-

tecção , e ifto fe entenderá

,

Sobre a vifttaçaõ dos lugares naó fendo jà os dittos Hofpi-

pios, taes, Confrarias, ou Alber-

garias naquelleanno vifitadas

NO quatorzeno aponta- pelos Provedores das Comar-
mento dizem , que cas , e porem os dittos Pre-

ás Juftiças íeculares impedem lados poderàÕ em todootem-

aos Vifitadores Ecclefiafticos po viíitar os ornamentos , e

tomarem conta , e viíitarem couzas dedicadas ao culto Di-

as confrarias, que os Prove- vino.

dores leigos vifitaõ, conílan-

Ii ij NO-
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cede o Concilio Sejf. 22. de Re-
NOTA. form.cap. 8. fef 9. E para os ou-

tros lugares pios , naõ era ne-

ESta Concórdia jâ tem ceUaria a refpoíla
,
que aqui

fundamento nas outras fedeu, por as Concordias, que

de ElRey D. Dinis no artigo niífo hà,que vaõ acima, e a

X. dos XI. e de ambas fahio Bulia do Papa 2. p. de que

a Ordenação lib. i.tt. 61. §.3 9. naó deviaõ ter noticia os le-

E eftà muy conforme adi- trados, que aqui fe ajuntarão,

reito, porque no que toca às porque naõ vejo, que façaõ

confrarias da immediata pro- memoria delia , com que ef-

tecçaõ de ElRey, como faõ taõ alteradas as regras do cap.

as Mizericordias , a caza de \.%Deindedecenfib,ltb.6.Cle-

Noífa Senhora da Merciana

,

ment, §>uia contingit , de religios.

o Efpirito Santo de Alanquer. domib. e o dizem os DD. no
a Cappella de ElRey Cabed. cap. de xenodochh do mefmo
dec. 43 . e a Confraria da Corte titulo.

o mefmo Cabed, de Jur. patron.

cap. 34. e a da caza da Supli- Artigo XV.
cação , e Hoípital de Lisboa

cap* 39.& cap. 42. n. ^.Valafc. Sobre os aggravo% que fe levao

conf. 105. Cabed. dec. 46. i.p. à Coroa.

de que falia a Ordenação //£.

1. tt. 6z. §. 42. Neftes Orato- ^W T O quinzeno aponta-

rios particulares podem os X ^ mento dizem , que

Prelados viíitar o efpiritual,e nas couzas mixtas, que eftaõ

culto Divino, veftimentas , e declaradas pela Ordenação ex-

ornamentos, e cálices cap. 2. travagante, de que os Eccle-

infin. de Cuftod.Etdcharifi.toto tt. Hafticos conhecera, os oíficiaes

de reliquiis& venerat. e entra a feculares, tomaõ conhecimen-
doutrina de Abbade no cap. to de qualquer aggravo, de

fin. de confi. a onde refolve, que os culpados ie queixaô,

que ainda que os Prelados dizendo
,
que os Prelados naõ

naõ tenhaõ vifitaçaÕ ordina* guardaõ niífo a ordem devida
,

ria „ com tudo podem viíitar, naõ o podendo fazer , e pO"

fe eftaõ decentes Marian. tn dendo os culpados queixar-fe

traff.de vifit. n. 23. e aííi pro- diíTo, e appellar para osTri-

bunaes
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bunacs fuperioresEccleíiafticos, os Dezembargadores por eftií-

Nefte apontamento fe de-

terminou
,
que minhas juíta-

cas naõ tomem conhecimen-

to de aggravo algum
,
que as

partes allegarem fer lhe feito

pelos Juizes Eccleííaílicosnos

cazos , de que o conhecimen-
to lhes pertence, falvo quan-

do fe aggravarem de notória

lo porem nas cartas
, que paf-

íaõ
, que fenaõ guardem as

ceníuras, nem evitem aos ex-

comungados , fendo-lhes de*

fezo por direito , e mandado
expreíTamente pelo Concilio,

que naó impidaõ as dittas»

ceníuras da Igreja.

Nefte apontamento fe de-

oppreííao , ou força
,
que fe terminou

,
que naõ fe faz of-

Ihe faça, ou de fe lhe na5 fenfa à juftiça Eccleíiaílica

guardar o direito natural, por- em o Juis de meus feitos man-
que neíles cazos , como Rey , dar às minhas juftiças

,
que

e Senhor , tenho obrigação de

acudir , como fica ditto.

NOTA.

ESte artigo jà eftava

concordado antigamen-

te com EIRey D. Joaõ o I.

naó evittem as taes peííoas,

nem lhe levem penas de ex-

comungado
, por quanto fem-

pre fe coftumou , e naõ fe

manda, fenaõ defpois de eí-

tar julgado
, que o conheci-

mento pertence às minhas juf-

tiças , e naõ às Eccleíiafticas,

e jà precediaõ outras Concor- e por naõ haver outro meyo,
dias mais antigas, como fe para fenaõ tomar minha jur-

relata acima , e aífi aqui foy diçaõ.

huma declaração, do que jà

eftava acordado, moftrando,

que a força fe entendia have-

la na oppreííaó notória, ou

quando fe denegava o direito

natural.

N
Artigo XVI.

O defafeis apontamen*
neí-

tas

to dizem
cauzas

, que

e nas mais tem

NOTA.

TAmbem efte capítulo

eftà expreífo na Con-
córdia de El Rey D. Joaõ oL
E advirto, que faõ de notar

aquellas palavras, E fenaõ fe

manda , fenaõ de/pois &c. as

quaes naõ admittem o eílillo,

que no Sennado fe guarda
, que

nos aggravos ,
que vem à Co-

roa,
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roa , fe pode mandar abiblver

ad reincidenúam , em quanto Arúgo XVII.

o aggravo fe determina
,
pon-

do-íe no fim clauzula , cjue Sobre a execução dos Teftamen-

naõ no fazendo aífi , manda tos.

às fuás juftias lhe naõ guar-

dem íuas cenfuras &c. porque, \T o defafete apontamen-
pofto que ifto fe poífa fazer, 1\| to dizem , queasjufti-

por fer meyo conveniente pa- ças feculares naõ coníen-

ra defpacho da cauza da for- tem, que os Juizes Eccleíiafti-

ça notória, de que ElReyco- cos, paííado o tempo do di-

nhece
,
porque concedido o reito , e Ordenação, procedaõ

conhecimento , fe concedem contra os executores dos tcC-

os meyos, que íaõ da mefma tamentos, para que cumpraõ
ordem, e aíli fe pratica em os legados, e paguem as di-

Caftella. vidas declaradas nos teftamen-

Com tudo naõ fe pôde tos, e contra os herdeiros t

naquella carta rogatória pôr que dem para iíío o neceíTario

efta clauzulla , porque ifto diz da fazenda dos defuntos , nem
a Concórdia, que fenaõ pôde confentem

,
que os Vigairos

pôr, fenaõ defpois de fe dar da vara em feus Arcipreítados,

fentença, que oconhecimen- paííado o ditto tempo, façaõ

to lhe pertence
,
que he no citar aos dittos executores

,

cazo da fentença final doag- que venhaõ dar conta dos

gravo. Pelo que nefte cazo

,

teftamentos em íêu juizo , e

fe o Ecclefiaftico naõ quizer auditório, como fempre cof-

levantar as ceníuras
,
poderfe- tumàraõ fazer, dizendo, que

hà dar conta a ElRey
,
para poderão andar pelos lugares

que o mande chamar, e lhe por via de correição, como
pergunte a rezaõ ,

porque o fazemos Provedores, mas naõ

naõ faz, porem naõ fe lhe trazer os executores fora dos

poderá pôr clauzulla, que fe lugares onde vivem,

lhe naõ guardem ,
por ainda Nefte apontamento fe de-

naõ eftar julgado ,
que lhe terminou, que minhas juftiça-í

pertence o conhecimento. naõ devem impedir ás juftiças

Eccleliafticas a execução dos

teftamentos nas couzas , em
que
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que a juriídiçaó for preventa

por elles , na forma de direi-

to , e minhas Ordenaçoens
j

e quanto à minhas juftiças lhe

impedirem
,
que os íeus Vigai-

ros
,

pedaneos , e Acipreftes

naõ comem conhecimento do

cumprimento doòteíbmentos,

mando que tal naõ façaõ ,

nem lhe impidaõ
,
porem os

dittos Vigairos, e Acipreftes,

e os meímos Vigairos geraes,

e Prelados devem guardar a

forma da Ordenação , e naõ

obrigarem aos teftamenteiros,

que vaõ dar conta dos teíta-

inentos fora do lugar, onde

vivem, pela muita vexação ,

que niílo fe dâ ao Povo, que

he a rezaõ , porque tenho

mandado aos Provedores das

comarcas
,
que o naõ façaõ,

e devem fe conformar com
o mefmo coírume, e com o

que a Ordenação difpoem.

NOTA.

ESta Concórdia declara a

Ordenação Itb, i. tt. 61.

§. 4. e jà teve principio efta

matéria no artigo XXIX dos

XXXX. de ElRey D. Dinis

,

que vay fupra e defpois em
tempo de ElRey D. Joaõ o

I. houve outro cap. que foy

o IX. dos fegundos. Além

r
iaflica^ e ^mporal. 255

deftas Concordias hà o Breve
de Leaõ, que vay na 2. p. E
como por tantos ticulos perteh-

ça a EiRey efte conhecimento,
naõ havia que tratar mais
delia matéria, qu-erendo levar

os fubditos de ElRey fora dos
lugares, em qué vivem. Edefri
ta Ordenação do tt. 61. lé. t.

\

hà huma Concórdia de ElRey
D. Affonfo V. que anda no
Itb. das extractas da Torrefoi.
69. a onde os mais dos §§.
daquelle titulo eftaõ expreífos.

Artigo XVIII.

Sobre as injurias feitas aos Cie

rzgos. .

NO defoito aponta-

mento dizem
, que

as juftiças feculares

naõ coníentem
,
que fe pro-

ceda contra as peíloas leigas,

que fazem oífenfa, e injurias

aos Reitores das Igrejas , e

oíííciaes de juftiça fobré íeus

ofíicios, fendo lhe ifto defeco

com penna pecuniária, e de

excomunhão tpfo fa&o pof

Provifaõ do Arcebifpo de Lis-

boa.

Nefte apontamento fe de-

terminou
,
que fe o Clérigo de

Ordens Sacras, Religiozo, e

Beneficiado for ferido , ou

efpan-
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efpancado, ou injuriado , ain- àsjuftiçasEccleíiafticas, e para

da que íeja verbalmente
,
por que feus mandados íe cumpraó

alguma peííoa leiga
,
poderfe- como cõvem, q as taes pefloas

ha queixar, e demandar íua leigas fejaõ caftigadas por mi -

injuria , emenda , e corre- nhãs juftiças , e íe proceda
gimento perante o JuisEccle- contra ellas com as mefmaç
íiaftico, ou fecular

,
qual mais pennas, com que fe piocede

quizer, com declaração, que conforme a direito , e minhas
requerendo perante hum , naõ Ordenaçoens contra as peííois,

poderá variar, nem tornar a que refiftem , ou dezobedecem
requerer perante o outro. Po- às minhas juíliças.

rem fe o cazo for tal
, que

conforme a minhas Ordena- NOTA.
çoens, minhas juftiças hajaõ

de tirar devaça , e a tirarem, õ? Ste capitulo nao tem
e nella forem culpados algu- f\ couza nova, porque jà

mas pefloas leigas , livrarfe-haõ o mefmo eftava concordado
perante ellas em feu Juizo, com ElRey D. JoaÕ o I. no
pedirão os Eccleíiafticos íua artigo VIU. oqualvay acima,
juftiça, emenda , e corregi- e efta injuria he de mixto

mento, e nao perante as juííi- foro, Marta lib. 2. <?. 27. E def-

ças Eccleíiafticas
,
por quanto ta Concórdia fahio a Orde-

ne jà preventa no fecular. naçaó Itb. 2. tt, 9. §. 4. no que
Porem quanto ao facrile- refpeita às reíiftencias dos

gio, e excomunhão , em ca- Meirinhos Eccleíiafticos
,
que~

zo, que fe nella encorra, fe rendo que fe pratique nellesa

procederá em todo o cazo no Ordenação //£. 5. #.49. SP jo.

Ecclefiaftico, conforme a di- que foy muito em favor da ju-

reito. E quanto às reíiftencias, rifdiçaõ Eccleííaftica. Foy efta

eorTenías feitas aos Mevrinhos, Concórdia feita a 18. de Mar-

e officiaes dos Prelados, nos ço de 1578. e atras por intei-

cazos, em que podem pren- ro Fr. António de Soufa no
der leigos, ou penhora los, fim da Kelecçaõ de cenfurh

hey por bem
,
por fazer favor 'Bulia Coen<r%

IN-
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Das Ordenaçoens, que trataõ de matérias Ecclefiafticas
,
que

eftaõ concordadas com os Prelados, e Clero do
Reyno.

AS ORDENAÇOENS DO LIVRO I.

I

ORDEN. lik

i. tt. 7. §. 32.

he concorda-

da com ElRey
D. Joaõ o I.

art.XXV.pag.

168. enoart. XXVU.pag.169.

e da de ElRey D. Pedro art.

XIII. pag. 142. e àoart. XIV.
pag. 143.

A Ord. lib. 1. tt. 9. §. 12.

fobre as forças, eftà Concor-

dada com ElRey D. Joaõ ol.

flo I. art. dos X. pag. 199.

E no tempo de ElRey D.

Pedro, elle mandava levantar

as cenfuras mal poftas^ft. XI.

pag. 142. e jà no tempo de

ElRey D. Dinis eraomefmo»
art. IV. pag, 128. aonde diz,

que naõ as levantará, quando
forem juítas , e aííim fe de-

clara o art. II. de Roma pag.

%l.eoart. Vi. pag. 138. aon-
de diz, que nao defendemos
reveis , fuppondoque os que

juftamente fe queixarem, os

defenderá.

§. 13. que conhece dos

padroados , concordado com
ElRey D. Joaõ o I. art. VI.

pag. 155. EnoIII. apontaméto
de ElRey D. Sebaíliaõ^^.234.

Ord. Ub. 1. tt, 12. §. 6. em
quanto diz

,
que ElRey chama

os Prelados perante fi
?
he con-

Kk cordada
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cordada com ElRey D. Joaõ baftiaõ apontamento XIV.pag.

o I. art. XVNWl.pag. 182. 251. e jàfoy acordada em Ro-
Ord. lib. i.tt. 40. que o Juis ma no X.art.dos XL.pag. 90. e

da Coroa conheça dos padroa- na de ElRey D. Pedro art. VIU.
dos concordada com ElRey pag. 141.

D. Joaõ o I. art. 6. pag. 1 j 5. §. 40. quando os adminiítra-

ecom ElRey D. Sebaftiaõ , no dores íaõ Clérigos he o art.

*III.apontamento pag. 134. IX. dos X. fegundos de ElRey

§. ultimo (obre os vottos D. Joaõ pag. 211.

de Sam-Tiago concordado §.76.íbbre as fintas fahio da

com ElRey D. Joaõ o 1. art. Concórdia de ElRey D. Sebaf-

VIII. pag. 210. não pag.i jo.apontametoXIII.

Ord. lib. 1. tt. 6z. da ju- e heart. XI. dos XL. />#g. 91. e

rifdiçaõ dos Provedores dan- art. XII. do mefmo. E de ElRey

òo anno e dia , he tirada de D. Pedro ^rí. I. pag. 1 39. e ar*.

huma Bulia deLeaode27.de III./>ag. 140. eart. 22. de El-

Mayo de 1519. que anda no Rey D. Joaó o l.pag. 166. e

primeiro livro dos breves foi. no LXI. art. domeímo.^zg.
200. e de outra de Abril de 191.

1520. que anda no livro fe- Ord. tt. 78/ §. 13. íobre

gundo foi. 32. Niílo houve fenaõ por juramento no con-

Concordia art. XXIX. de El- trado he tirado da Concor-
Rey D. Dinis pag. 107. e art. dia de ElRey D. Joaõ o I.

X. da terceira Concórdia ^g. art. XLIV. pag. 178.

1 3 2. e com El Rey D. Pedro art. Regimento do Paço §.

VIII. pag. 141. e de ElRey D.Se \\6. que íe dem cartas tuiti-

baftiaõ apontaméto XVll.pag. vas de apellantes , ereftituto-

254. Equaíi ao pe da letra em rias de que trata a Ord. lib. 1.

huma capitulação de Cortes de tt. 3. §. 6. ÊJ
9
lib. 3. tt. 8 j. §. 1.

ElRey D. AfTonfo V. que e£- faõ tiradas da Concórdia de

tà no livro das extractas da ElRey D. Dinis art. IV. da

Torre foi. 69. terceira Concordia^zg. 128. e

§. 39. íobre cappellas , e do ultimo dos X.pag. 212.

Albergarias , e Hofpitaes , con-

cordada com ElReyD.Joaõ o I.

art. XXXIV. 6f XXXIX. pag.

17^x pag. 176. t de ElRey D.Se-

DAS
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fahio da III. Concórdia de El-

DAS ORDENAC,OENS DO Rey D. Dinis arl XVI. pag.

LIVRO II. 134.

§ m y . que trata das qualida^

O Rd. lib.z.tt.i.wprmc. des poftas no libello , he ti-

fobre os izentos , iahio rada da Concórdia de ElRey
de hum capitulo de ElRey D. D. Joaó ol.art. LVll.pag.187.

Affbnfo V. art. XV.pag.zz7. § 6. que trata da decla- I

e tem na margem : Concorda- raçaõ do §. precedente ácer- \

tum tn lib. Regtmmts. Defte li- ca do dominio util,he tirado do
vro efpero achar noticia. Nef- apontamento II. de ElRey D.

ta conformidade he o art. Sebaftiaõ./?tfg. 232.

XLVII. de ElRey D. Joaó o I. §, 7. que trata dos Padroa-

pag. 180. e mais claro do VIII. dos, fahio da Concórdia de

dos X.pag.zn.verb. Porquan- ElRey D. Joaõ o I. art. VI.

to naõ tem outro íuperior pag. 155. e da de ElRey D. Se-

nefte Reyno. Difto fe trata baíliaõ III. apontamento pag»

no art. III. e XXXV. de ElRey 234.

D. Dinis dos XL. e no IX; §. 8. Do Clérigo herdei-

dos XI. ro do leigo, fahio da Con-
Ltb. 2. tt. 1. §. 1. fobre cordia de ElRey D. AíFonfo II.

a reconvençaõ , he tirada de art. IX. pag. 76. eda de ElRey

de hum art. de ElRey D. Af- D. JoaÕ o Lart, XXXII. pag*

fonfo II. pag. 74. e da III. Con- 172.

cordia de ElRey D. Dinis art. §. o. fobre o Rendeiro da

XI. pag.i$z» Igreja, íahio da Concórdia de

§. 2. fahio da Concórdia ElRey D.]ozõol.art.XLV.pag.

de ElRey D. Joaõ o I. art. 1 70. e doAlvará q anda no livro

LVIII. pag. 190. 3. daRellaçaõ/^/.2 2i.emquefe

§. 3. no que defpois de ampleou a Concórdia em favor

citado , íe fez Clérigo , he tira- da Igreja contra a Concórdia

do da Concórdia de ElRey de El Rey D. Dinis art. XXI.
D. ArTonfo ll.artAV.pag.7j. pag. 13 j.

§. 4. q os Clérigos cazados §. 10. íobre os Cálices e

iejaõ da jurifdiçaõ real, he tira- Ornamentos, he tirada da

do da mefma Cócordia de El- Concórdia de ElRey D. Joaõ

Rey D.Affonfo.^tfg.7j.enofim o I. art. III. pag. 15 1.

/ Kk ij §. 11.
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§. ii. quando o Clérigo Dinis artA.pag. 137. edo III.

he chamado por author, he ibidem e do IV. e V. 1ck>Ò
tirada dos artigos de ElRey D. feguintes. E dos XL. de ElRey
Affonfo art. II pag. 74. D. Dinis art.XXXV.pag. 109.

§. 12. em quanto com- e no II. dos XI. deKomapag.
pelle os Clérigos a acudir, fa- 118. e no art. IX. dos mef-
hio da Concórdia de ElRey mos Xl.pag. 113. e que ElRey

1D. Pedro art. U.pag. 139. os pôde tirar por 'perdidos

§. 13. fobre o procedi- art. VIL dos X. de ÈlRey D.
mento, que fe hà de guardar Joaõ pag. 209.

com os amancebados, fahio da §. 17. que fobre reguen-
Concordia de ElRey D. Sebaí- gos , e peníoens pôde o Cle-
tiaõ apontamento XII. pag. rigo fer citado no fecular o
245. e de huma ley Sebaftia- art. XXXV. dos XL.de Roma
na. pag. 109. e na parte que diz,

§. 14. Em quanto prohibe, que fe deve apel lar para El-

que os leigos naõ confmtaõ Rey he Concórdia de ElRey
no Eccleííaftico, concordado D. Sancho art. IV. pag. 64.
com ElRey D. JoaÕ o I. art. §. 18. que pelos re^uen-
XLV. pag. 179. E poftoque guos refponda perante ÈlRey
põem exemplo no Rendeiro , a he do me/mo art. XXXV. dos
rezaó he geral.E no art.XLW, XL. de Roma pag, 109. e dos
do mefmo Rey, para íenaõ mais citados ao §. 16. e heo
pôr juramento na eícritura. art. IX. dos XI. pag. 123.

§. 15. que ElRey conhe- §. i9-fobre asíízas , Adua-
ce, quando fe duvida fe a jurif- nas, e Portagens, do art. VI.
diçaõ he íua , he tirado do dos XI. de Roma.pag. 121. e

art. LIX. de ElRey D. Joaõ o I. do ^n.XIX.de ElRey D. Pedro
pag.190. aflim como ElRey co- /?^.i44.e de ElRey D.Joaõ o I.

nhece de fuás rendas, confór- tf^.XVII.^ag.io^.edadeElRey

me a Orei. lib. 2. tt. 1. §. iy. D. Sebaftiaõ , apontamento
16. e 18. que tem fuás Con- X./wç.242.e do mefmo Rey D.
cordias. J0aoart.Jf.pag.n4.cart.XVU.

§. 16. que refpondaõ pe- da III. Concórdia de ElRey D.
rante ElRey os Ecclefiafticos, Dinis pag. 1 34. q trata das dizi-

q compraô bens prohibidos,fa- mas, e no I. de ElRey D. Pedro
hio da Concórdia de ElRey D. pag 1 3 9. e do Clérigo regataó

,

he



I
I

Das Ordenações rancordadas 26 1

he de ElRey D. Aríbníò art. VII. pag. 141. E de ElRey D.

VII. pag. 75. Joaõ art. XXVI. pag. 169.

§. 20. da almotaçaria , con- §. 2j. fobre fe guardarem

cordado no IV. *r/. dos legun- aos Clérigos as fentenças, Coa-

dos X. de ElRey D.]oiò pag. cordia deElRey D. Pedro art.

107. e jà íe refere a outras XIV.pag. 143.E do fttà XXVII.
mais antigas, e de FIReyD. de ElRey D. Joaõ pag. 160.

Pedro tfrt. XVI.. />*g. 143. §. 26. que lhe tomem a I

§.21. dos Clérigos de mo- armas, concordado delRey D.\

nores, que houverem benefi- Joaõ no art. XI. XII. e XIII.

cio defpois do crime, fundafe no .fim e XV. pag. 160. e pag.

em hum Breve de Leaó no 1. 161. §. E ao quarto. E no
Itv. dos Breves da Torre do art. XX. pag. 164..

Tomb. foi. 203. e em outro de §. 27. fobre os Clérigos

Pio IV. doltv.i.fol. 118. aonde cazados, e os de menores fe

diz, que naõ gozem, naõ tendo haverem de remeter , hetira-

o beneficio hum anno antes do do da Concórdia de ElRey D.
delido , e que os Reys osjul- Dinis*/*. XVI. pag. 134. E dos

guem. de menores, qfem habito naõ

§ 22. fobre os Clérigos de gozem, he art. de ElRey D.

Sacras ,
que haó cartas de AfTonfo*/*.XL/?*g.76\Ehehu-

feguro para eftarem a direito ma Bulia de Leaõ,que requere,

fahio da Concórdia deElRey que ande no habito três me-
D.Joaõ o I. art.XXV.pag. 16%. zes antes da prizaõ , no pri-

e da de ElRey D. Pedro art. meiro livro dos Breves foi.

XIII. fiág. 142. 209. Ehe Concórdia de ElRey

§. 23. que os Clérigos de D. JozÕ art. IX. e X.pag. 158.

Sacras os remeterão logo fem e pa^. 160. e depende do art.

appellar , he do art. XIV. de XIV. dos XL. de Roma pag.

ElRey D. D\n\s pag. 94. Eda 94. .

III. Concórdia do mcCmo pag. §. 28. em quanto defta

131. art. VIII. E fobre aap- remiííaõ manda appellar para

pellaçaõ , he Concórdia ElRey o fecular, tíraíle do art. VI.

de D. Pedrou;/. VI. pag. 141. deElRey D. Pedro/?^. 141.que

§. 24. fobre fe mandarem fó manda naõ appellar nos de

ostreslados dosauttos,heCon- Sacras notórios, e no art.

cordia de ElRey D. Pedro*/*. XIV. de ElRey D. Dinis pag.

94-
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94. que manda remeter logo Tittulo j. §. 7. fobre ave-

os de Miíía. riguar a immunidade, he ti-

§. 29. que fe prendaõ os rado das Concordias de ElRey
Clérigos em fragante do art. D. Joaõ art. IV. pag. 153. e

XIV.de ElReyD. Dinis pag.94. art. V. />#g. 154. eaindafa-
E do VIII. da III. Concórdia vorece mais a immunidade,
pag. 131. eem fagrãte he de El- difpondo que ambos o deter-

']Rey D. Pedro art.Ypag. 140.E minem Juis , e Vigário, e he
fe hâ exceífo na prizaó ElRey o art. XIII. de ElRey D. Dinis

o caftigue art. XIV. dos XL. pag. 92. E quehaõ deíer o Juis
,

de ElRey D. Dinis/wg. 9j. e Vigário nas Cortes de ElRey
Tittulo 3. íobre os da Ter- D. Aífonfo o V. art. V. an-

ceira Ordem nos oblatos , e da no liv. 4. da lem Dourofoi.

Conventos diz o contrario a 118.

Concórdia de ElRey D. Dinis §. ir. que trata do adro,

dos XL. art. XVII. pag. 95-. fahio da Concórdia de ElRey
Tittulo 3. que caftiga El- D.Sebaftiaó no primeiro apon-

Rey os que fe livraó por Or- tamento pag. 230.

dens , fe funda em hum Breve Ttttulo 6. íobre fe cumpri-

de Pio IV. que diz, que naõ rem os mandados dos Inqui-

fendo condignamente punidos íidores.

os caftiguem nofecular. Ena Tittulo 7. que manda fazer

ultima parte de que trata no execução nos bens do Clérigo

§. 1. fe funda em hum Breve condenado • naõ tem Con-
deGregorioIX.que anda no /iz;. cordia, porque aííim he de

i.dos Breves fol.i 2. q manda, q direito Barbofa in L. Quiprior.
nenhum cortezaõ, eoífícial to- ff.

de Judie, e tiraífe da Con-
me ordens fem licença de El- cordia de ElRey D. Dinis art.

Rey. pag.fol.%^. e art. III. do mefmo
Tittulo 4. que os Clérigos pag. 128.

da caza de ElRey refpondaõ Tittulo 8. em que manda
perante ElRey , he Concórdia conceder braço fecular, heti-

deElReyDJoaõ ol.art.L.pag. rado da Concórdia de ElRey

i83.ehe ley de ElReyD. Dinis, D. Dinis art. XX. pag. 97.

que anda nos livros das leys de §. 2. tirado da Concor-

ElRey D. Afionioll. pag. 42. e dia de ElRey D. Sebaftiaó

faz por aqui o art. X. pag. y6. apontamento 12. pag. 24J. e



Drt5 Ordcnaçoens concordadas. 263
da ley Sebaftianna. antigas obrigavao a pagar ef-

§. ). em que manda Ie- tes direitos , como fe vè do art.

var pennas aos excomunga- VI. dos XI. pag. 121. c do art.

dos, e quanta he a pena, he X. dos meímos^g. 124. e na

da Concórdia de ElRey D. III . Concórdia art. XVII. pag.

Pedro art. XXVIII. pag. 146. 134. e na do Porto art. VII.

Tittulo 9. §.2. íbbre hofpitaes, pag. 138.6 na de ElRey D.Pedro

e albergarias , fahio do art. art. XIX. pag. 144. etudoiftcl

XXXIV. de ElRey D. Joaõ ol. revogou efta Ordenação em i

pag.ir^.e do X.art. dos XL.de favor da Igreja.

Roma^^.ço.edo.^r/.XXXIX. Tittnlo 12. dos cavalleiros

do mefmoRey D.JoaõoI./?^. das Ordens.

176. e de ElRey D. Sebaftiaõ Ttttulo 13, em quanto caf-

no XlV.appontamêto/7^.251. tiga aos que citaó para Roma,
§. 3. fobre a injuria feita he tirada do Breve dejullio

ao Clérigo. Nas primeiras III.

Concordias fe dava eíle cazo §. 1. em quanto prohibe

ao fecular. De ElRey D. Dinis que hajaó beneficiados eítran-

art. XX.pag. 13 5. e no art. XXII. geiros, he hum Breve deGre-

que falia da injuria verbal gorio derigido a ElRey D.San-

ibtd. e na Concórdia de ElRey cho , em que o Papaoargue,

D. Sebaftiaõ fe faz efte cazo que aprezenta homens eftran-

cm todo mixto no ultimo geiros pag. 67. Em Caftella ha
appontamento^^.2j5.e o ex- Breves, como refere Covarruv.

ceifo da prizaõ caltiga ElRey Tittulo 14. dos que publi-

art. XIV. dos XL. pag. 94. caõ inhibitorias.

§. 4. das reííítencias feitas §. 1. em quanto manda,
ao Meirinho Eccleííaftico fahio que fe lhe moftrem as citaço-

do appontamentoyzW.de ElRey ens primeiro q fe executem, he

D. Sebaftiaó/>tfg. 256. Concórdia de ElRey D. Joa5
Tittulo 10. dos excomun- art. III. dos X.pag .205. eda de

gados appellantes, he tirada ElRey D. Pedro art. XXXII.
do art. IV. da III. Concor- pag. 148.

dia de ElRey D. Dinis pag. 1 28. Tittid. 16. que Clérigos

e do ultimo dos X. de ElRey naõ comprem bens reguengos

D. Joaõ pag. 212. no II. art. dos XI. pag. 118.

Tittulo 11. nas Concordias a efte fe refere o art. XXX.
de
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de ElRey D. João pag. 171. e Pedro art. IX. pag. 141. Eart.

o VII. art. dos X.pag. 209. a XXV./^g.^ó.E he^/.XXIV.
onde diz, que os pôde tomar dos XL./>tfg.ioi.EdeElRevD.
por perdidos. Sancho art. Vil. pag. 6y. É he

Titulh 17. emquereguen- XXVI. art. de ElRey D. Joaõ.
gos os Fidalgos podem ter Tittuo 25. íobre os privil-

bens , naõ tem neceííidadede legios dos cazeiros, he Con-
IConcordia. cordia art. LXIII. de ElRey
f Tittulo 18. que as Igrejas, D. ]onopag. 192. e o VI. dos

e Ordens naó comprem bens X. pag. 208. que lhe naõ to-

de rais, he tirada do II. art. mem beftas art LXXV. pa<r.

dos XI. de Roma, e do VII. 196.

dos mefmos^zg. 122. e na IV. Tittulo 33. §. 2y. fobreju-

Concordia do mefmo Rey gada, explicaííe pela Concor-
art. V. pag. 137. e de ElRey dia no art. ultimo dos XI.de
D. Pedro art. XXIII. e efta Roma foi. 125. e pelo art.

ley eftà mais em Teu favor. ElRey XVIII. deD. Dinis/0/.

l/ide o art' V. pag. 207. 134.

dos fegundos delRey D. Joaõ.

Ttttulo 19. que ninguém DAS ORDENACOENS DO
tome poííe de Benefícios, he LIVRO III.

tirada do II. art. dos XI. de

Roma, E do VII. dos mef- /^\ Rdenaçaõ tt.6. §. j.faõ

mos pag. 122. EdalV. Con- \^J as melmas Concordias

cordia no Porto pag. 137. art. da Ordenação liv. 1. tt. 1. tn

V. E de ElRey D. Pedro art. princip.

XXIII. pag. 145. E efta ley eftà Tittulo 20. §. ó.fobre dar ri-

mais em feu favor. anca o Clérigo , fahiodaCon-
Tittulo 20. das efcrituras

,

cordia de ElRey D. Joaõ art,

que podem fazer os Nottarios, XXXI. pag. 171. e de ElRey
do art. XLII. de ElRey D. D. Pedro art. XVII. pag. 144.

Joaõ pag. 177. Tittulo 28. que os Clérigos

Ttttulo 21. que naõ pou- naõ advoguem , he Concórdia

zem nas Igrejas, heart. XXI. no art. XII. de ElRey D. Joaõ

dos XL. pag. 100. E do art. pag. 160. e adeElRey D. Pedro

VIII. dos XI. pag. 122. E art. pag. 147. art. XXIX.
XIII. pag. 133. Ede ElRey D. Tittulo 49. §. 4. fobre a

excei-
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exceiçaõ de excomunhão

,
que Tittulo 30. fobre as barre-

ie admitta, he Concórdia de gans dos Clérigos, nifto há
ElRey D. Pedro art. XXIV. muitas Concordias , a primei-

pag. 146. ra he,que ElRey naõ manda pe-

Tittulo 64. fobre a guarda nhorar os Clérigos por terem

do Direito Cannonico, hecira- barregans art.LXXl. de ElRey
da da Concórdia de ElRey D. D. ]ozò.pag. 194. E que os naò

Joaõ o I. art. XLI. pag. 184. vexem cÕ pedidos art. LXXII.
|

pag. 1 9 5 . É que lhe naõ entrem \

DAS ORDENAC,OENS DO em caza art. LXXIII. ibi-

LIVRO IV. dem.

Tittulo 31. fobre o Frade

ORdenaçaÕ//. i6\ que os achado com mãceba , he o
Clérigos naõ comprem ^r/.LXX.deElReyD.Joaõ/?^.

para regatar , he tirada da 194.

Concórdia de ElRey D. Af- Tittulo 76. dos que regátaõ,

fonfo art. VIL .pag. 75. que como leys geraes com-
Ttttulo

%
21. fobre mudar o prehende Clérigos , he art.

preço amoeda, fahiodaCon- XL de ElRey D. ]o2iõ pag. 160.

cordia de ElRey D. Joaõ o I. Porem que as leys fe façaõ

irt. XLVI. pag. 180. com feu coníentimento, he
Tittulo 73. que fenaõ faça art. LXVI. de ElRey D. Joaõ

contrato com juramento, he pag. 193. Eque os Regatoens

tirada do art, XLIV. de ElRey paguem, he art. VIL de ElRey
D. Joaõ o I. pag. 178. D. Aftonfo pag. 75. Equenaó

levem a vender fora da terra,

DAS ORDENAC,OENS DO he art. LXXIX. do mefmo
LIVRO V, Rey D. Joaõ , e de ElRey D.

Pedro art. XIX. pag. 144.

Tittulo 1. que conhece Tittulo 80. §. n. que aos

dos hereges, he con- Clerigosfetomemasarmas,he
cordado no art. I. de ElRey concordado com ElRey D.

D. Joaõ pag. 149. Joaõ o I. art. XV. pag. 160.

Tittulo 29. fobre as man- Etem a Concórdia da Orde-
cebas

,
que fogem aos Clérigos naçaõ lib. 2. tt. 1. §. 16.

elhelevaõo íeu , fahio. do art. Tittulo 103. fobre pedir

XXI.de ElReyD.Joaõ pag.164. efmollas , he Concórdia de

LI ElRey
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EIRey D. Joaô o I.*r*.LlV. roa, he tirada de hum Breve

pag. i8j. E de ElRey D. Se- da Torre do Tombo.

baíHaóappontamento IV ./>*£. Tiitulo 117. fbbre o Clérigo

22* m
dar fiança, he tirada do art,

Tittulo 107. §. 17. que XXXI. de ElRcy D. Joaõ oL

ninguém na mina traga co- pag. 171.

I
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